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การจัดรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากบุคลากร      
ในส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในความรับผิดชอบในการก ากับดูแลสหกรณ์                 
และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือพัฒนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืน จากผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานของภาพรวม                  
ทั้งประเทศ และได้รวบรวมผลงาน/โครงการที่ส าคัญไว้ในรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563  โดยจัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลของส านักงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้  

ด้านบุคลากร 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  มีบุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 33 คน                          
และพนักงานราชการ จ านวน 16 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 49 คน 

ด้านการบริหารงบประมาณ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 8,650,269.38 บาท            
(แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) แยกเป็นงบบุคลากร 3,842,469.48 บาท 
งบด าเนินงาน 4,246,704.00 บาท งบลงทุน 18,000.00 บาท เงินอุดหนุน 543,095.90 และสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

   ส านักงานสหกรณ์จั งหวัดชลบุรี   มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ ในการแนะน าส่ งเสริม                         
ณ 30 กันยายน 2563 (ทุกสถานะ) รวมทั้งหมด 146 แห่ง แยกออกเป็นสหกรณ์ (ทุกสถานะ) จ านวน 120 แห่ง 
สหกรณ์ท่ีมสีถานะด าเนินงาน จ านวน 98 แห่ง สหกรณ์ท่ีหยุดด าเนินธุรกิจ  จ านวน 2 แห่ง สหกรณ์อยู่ระหว่างเลิก/ช าระบัญชี  
จ านวน  14 แห่ง สหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ 6 แห่ง มีจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 124,450 คน ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 
รวมทั้งสิ้น 32,950,594,767.90 บาท ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ที่มีผลก าไรสุทธิ 83 แห่ง                     
คิดเป็นจ านวนเงิน 2,153,890,286.59 บาท และสหกรณ์ที่ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ                        
จ านวน 18 แห่ง คิดเป็นจ านวนเงิน 15,252,588 บาท และกลุ่มเกษตรกร (ทุกสถานะ) จ านวน 27 แห่ง 
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะด าเนินงาน 25 แห่ง, กลุ่มเกษตรกรที่หยุดด าเนินธุรกิจ จ านวน 1 แห่ง 
และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะเลิกและช าระบัญชีจ านวน 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรท านาหนองรี ซึ่งได้มีการถอนชื่อ
ตามค าสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดชลบุรี ที่ (ชบ) 1/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 1,970 คน ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 27,719,742.37 บาท 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่มีผลก าไรสุทธิ 22 แห่ง คิดเป็นจ านวนเงิน 1,488,598.39 บาท และ
กลุ่มเกษตรกรที่มีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นจ านวนเงิน  400,340.12 บาท 

บทสรปุผูบ้รหิาร 
(Executive Summary) 
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สรุปผลการปฏิบัติงานและโครงการตามแผนปฏิบัตงิานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัดชลบุรีได้มีนโยบายการจัดตั้งสหกรณ์เชิงคุณภาพ เนื่องจากในจังหวัดชลบุรี มีผู้สนใจ
จัดตั้งสหกรณเปนจ านวนมากซึ่งบางสวนจัดตั้งโดยไมมีความพรอมในการด าเนินการท าให้จัดตั้งแลว            
ไมสามารถด าเนินการได้ คณะท างานพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้ งสหกรณ์เชิงคุณภาพจังหวัดชลบุรี              
จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้การจัดตั้ งสหกรณ์มีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2563                             
มี บริ ษั ทที่ ส น ใจจั ดตั้ ง สหกรณ์  และได้ ด า เ นิ นการจั ดตั้ ง ใหม่ ตามขั้ นตอน จ านวน  5  แห่ ง  คื อ                               
1) สหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสีชัง จ ากัด (จดทะเบียนวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562) 2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัทยา จ ากัด                  
(จดทะเบียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 3) สหกรณ์ออมทรัพย์บริดจสโตน ไทร์ จ ากัด (จดทะเบียน             
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563) 4) สหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพเเละวัฒนธรรมชลบุรี จ ากัด (จดทะเบียน              
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563) และ 5) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพลูตาหลวง จ ากัด (จดทะเบียน                  
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563) 

2. การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกและอยู่ระหว่าง               
ช าระบัญชี ยกมาต้นปี 2563 จ านวน 10 แห่ง และมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ เลิกและอยู่ระหว่าง             
ช าระบัญชี ระหว่างปี  2563 เพ่ิมอีกจ านวน 7 แห่ง ผู้ช าระบัญชีสามารถเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์                   
และนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่อได้ รวม 2 แห่ง ดังนี้ 1) ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จ ากัด ตามค าสั่ง                 
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (ชบ) 1/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยกะปิ               
ถอนชื่อตามค าสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรประจ าจังหวัดชลบุรี ที่ (ชบ) 13/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

ผลงานเด่นในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

1.  โครงการขยายผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และ                  
กลุ่มเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563  ประกอบด้วย  

 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน : คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                
ของสหกรณ์ จ านวน 30 ราย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท าการเกษตรแบบผสมผสาน                 
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา               
โดยมี สถานีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น สถานีเกี่ยวกับการท าการเกษตร สถานีเรียนรู้เกี่ยวกับการสาธิตวิธีการ            
ปลูกพืชต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรม Work shop การปลูกพืชกลับหัว สถานีเรียนรู้เกี่ยวกับการท าขนมต่างๆ                  
เพ่ือส าหรับการประกอบอาชีพเสริม เป็นต้น โดยในการศึกษาดูงานได้มีการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้และได้ทดลองไปพร้อมๆ กัน 

กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สมาชิกภายหลังจากการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
จะมีการทบทวนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้สมาชิกน าหลักต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ได้เรียนรู้
หลักการพ่ึงตนเอง ยึดทางสายกลางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล                     
มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และครอบครัว    

ข 
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2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร  
เทพยวรางกูร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 เกษตรกรและกลุ่มชาวบ้านได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบงานสหกรณ์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการท าผลิตภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาดอเนกประสงค์ พร้อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ รวมทั้ง ได้รับผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจากสหกรณ์                  
โคนมบ้านบึง จ ากัด ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์เกษตรกรและกลุ่มชาวบ้าน               
เข้ารับบริการจ านวน 373 คน ประกอบด้วย 2 ครั้ง ครั้งแรก จัดที่ต าบลส านักบก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี               
วันที่ 30 มกราคม 2563 จ านวน 193 คน และครั้งที่ 2 จัดที่ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จ านวน 180 คน  

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประจ าป ี2563   
ในการด าเนินการโครงการดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 แห่ง    

คือ กลุ่มเกษตรกรท าประมงบางเสร่, กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าบางปลาสร้อย และกลุ่มเกษตรกรท านาวัดหลวง                   
ซึ่ งทั้ ง  3 กลุ่ ม เกษตรกรได้มี แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการด า เนินงานของกลุ่ ม เกษตรกร                               
โดยการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร  ทั้งนี้ในเบื้องต้น ได้ท าการวิเคราะห์
สภาพการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน  ด้านศักยภาพของกลุ่มทุกด้าน คือ การรู้จักตนเอง รู้จักขีดความสามารถ                     
ของคนในกลุ่ม เช่น ผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม รู้จักปัจจัยโดยรวมที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อกลุ่มทั้งด้านบวก                      
และด้านลบ หลักจากนั้น ได้สรุปผลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน  และมีการจัดท าแผนงานเพ่ือน าไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากร, แผนพัฒนาองค์กร, แผนพื้นฐานและแผนพัฒนาธุรกิจ  

4. โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่  ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ประจ าปี             
พ.ศ. 2563 

การด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
ประกอบด้วย กลุ่มชาวบ้านและเกษตรกร พ้ืนที่หมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 6 ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 30 ราย ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ,การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น
เพ่ือส่งเสริมอาชีพในนามชื่อว่า กลุ่มพัฒนาเกษตรกรคชานุรักษ์ พ้ืนที่รอยต่อฯจังหวัดชลบุรี  

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
  มีการด าเนินกิจกรรมการสาธิต และฝึกปฏิบัติการปรับสภาพดิน การปลูกพืชผักและการดูแลรักษา

บัญชีต้นทุนอาชีพ การบริหารจัดการด้านการตลาด การจัดท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ า การปลูกพืชผักให้กับสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอ าเภอหนองใหญ่ (คทช.) จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน                     
อ าเภอบ่อทอง (คทช.) จ ากัด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการเพาะปลูกได้ 

6. เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  เป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยสนับสนุนการขยายโอกาสทางธุรกิจ 
สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภทในการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ ในการด าเนินงานธุรกิจ โดยมี
สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจ านวน 4 แห่งประกอบด้วย 1) สหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง จ ากัด                       
2) สหกรณ์แท็กซี่โลมาพัทยา จ ากัด 3) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ชลบุรี จ ากัด และ                     
4) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จ ากัด  รวมวงเงินกู้ยืม ทั้งหมด  24.5 ล้านบาท   
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7. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดท าแผนงานในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ

สหกรณ์ในปีงบประมาณ 2563 สหกรณ์จ านวน 116 แห่ง และกลุ่มเกษต รกร จ านวน 25 แห่ง                         
ซึ่งสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สี ขาวด้วยธรรมาภิบาล จ านวน 6 แห่ง และได้รับการตรวจ                    
ประเมินธรรมาภิบาล จ านวน 5 แห่ง คือ 1) สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จ ากัด 2) สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จ ากัด 
3) สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลชลบุรี  จ ากัด   4 ) สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม  จ ากัด  และ                        
5) สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จ ากัด ทั้งนี้ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์               
น าเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ 

8. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ ในวัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ยและ

ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีรายการอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรบ่อทอง จ ากัด,สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จ ากัด,                
กลุ่มเกษตรกรท าไร่เกษตรสุวรรณ,กลุ่มเกษตรกรท านาวัดหลวง, และกลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองหงษ์                       
วงเงิน 543,095.90 บาท   

9. โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ (ยกระดับช้ัน)  
ผลการจัดชั้นความเข้มแข็ งของสหกรณ์  ณ วันที่  30 กันยายน 2563 มีสหกรณ์ที่ มี                 

ความเข้มแข็งระดับ 1  จ านวน 55 สหกรณ์ มีความเข้มแข็งระดับ 2 จ านวน 45 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 83.33  

ผลการด าเนินโครงการตามนโยบายส าคัญ 

1.  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ ในอ าเภอหนองใหญ่ 
ประกอบด้วย 5  ต าบล  ได้แก่ ต าบลหนองใหญ่  ต าบลหนองเสือช้าง ต าบลเขาซก ต าบลคลองพลู และ                       
ต าบลห้างสูง รวมเกษตรกร ในพ้ืนที่เป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2560-2562 รวมจ านวนทั้งสิ้น  115 ราย ส าหรับในการ
ด าเนินงาน ได้มีการติดตาม ส่งเสริมการด าเนินงานของเกษตรกร 115 ราย และเกษตรกร ร้อยละ 70 มีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถ                  
น าไปปรับใช้ในแปลงของตนเองได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีได้ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนด                       
ทั้งนี้ ได้มีการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

 บทสรุปสุดท้ายนี้   การด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ในรอบปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2563  จะประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือ
จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี รวมทั้ง  มีทีมงานที่ดี ร่วมแรงร่วมใจกันท างานในการผลักดัน               
งานกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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บทสรุปผู้บริหาร ก 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 1 
  1.1 วสิัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   2 
  1.2 โครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 7 
  1.3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 
  1.4 สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 42 
            2.1. สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ    
                  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

43 

            2.2 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. 2563 

อ าเภอเมืองชลบุรี 
อ าเภอบ้านบึง 
อ าเภอพานทอง 
อ าเภอเกาะจันทร์ 
อ าเภอบ่อทอง 
อ าเภอหนองใหญ่ 
อ าเภอพนัสนิคม 
อ าเภอศรีราชา 
อ าเภอบางละมุง 
อ าเภอสัตหีบ 
อ าเภอเกาะสีชัง 

53 
 

53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
67 
68 

            2.3 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย  
                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                   1) งาน/โครงการตามภารกิจ 
                       1.1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
                       1.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                       1.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                       1.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
                  2) โครงการตามนโยบายส าคัญ  

 
 

70 
70 
90 

103 
106 
115 

 



 
 

รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)   

ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต             ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบรุี 
 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน  

3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
3.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
3.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน    

121 
122 
124 
125 

ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 129 

บรรณานุกรม 141 
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"เป็นองค์กรหลักมุ่งส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล  

ร่วมบูรณาการหน่วยงานและให้บริการด้วยใจ" 
 
 

 
1. สร้างค่านิยมในสหกรณ์ให้มีการบริการงานตามหลักธรรมาภิบาล อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์แบบมี

ส่วนร่วมเพ่ีอสร้างสังคมน่าอยู่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีการด าเนินธุรกิจอย่างมี

คุณภาพและเท่ียงธรรม มีความร่วมมือเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์มวลสมาชิก 
3. สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
4. ประสานความร่วมมือการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
5. เสริมสร้างคุณภาพทางคุณธรรมและจริยธรรมวุฒิภาวะทางอารมณ์เพ่ือบริการสังคมที่ดี  

ด้วยจิตบริการ 
 
 
 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดิน                     

เพ่ือการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร 
3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกีย่วกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์                 

กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

การแบ่งภารกิจในความรับผิดชอบ 

 

 

 

พันธกิจ Mission ปี 2560 - 2563 

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ Vission 
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มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม รวบรวมแผนงาน จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณของส านักงาน 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินการบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงาน 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของส านักงาน 
 4. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการและค ารับรอง            
การปฏิบัติราชการของส านักงาน 
 5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานและจัดท าปรับปรุงข้อมูลของสารสนเทศของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
 6. ด าเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้และให้ความเห็นในการขอจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ
กลุ่มบุคคล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายหลังการจัดตั้ง 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดตั้งสหกรณ์ แก้ไขปัญหาภารกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงาน ให้แก่                
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
 4. ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการพิเศษ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ               
รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม 
 7. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
 8. การถ่ายทอดองค์ความรู้  การจัดการฝึกอบรม/การบริหารโครงการระดับจังหวัดใน                       
ภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 9. ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

กลุ่มจดัตั้งและสง่เสริมสหกรณ์ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษา  วิเคราะห์  ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ และส่งเสริม การตลาดแก่

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
3. ศึกษา  วิเคราะห์  ข้อมูลด้านการตลาด  และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ  การตลาดสหกรณ์ ลู่ทาง

การตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
5. ประสานงานในความช่วยเหลือในการดูแล รักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
6. ติดตามและด าเนินการประเมินผลรายงานผลงาน และโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของ            

กลุ่มงาน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษา

ระดบัมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
8. ปฏิบัต ิงานร ่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข ้องหร ือ                        

ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและ                
การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 
 2. ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ  การจัดหาการลงทุน และ
การบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 3. ศึกษา วิเคราะห์  ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผล 
 4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
 5. ติดตามและด าเนินการประเมินผลรายงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ เพ่ือให้

สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนก าหนด รวมถึงข้อบังคับ                        
ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมจัดท ารายงานเสนอนายทะเบียนสหกรณ์                      
เพ่ือทราบหรือพิจารณา 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน การควบ การแยก การเลิก การช าระบัญชี  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ  
4. ศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียนการด าเนินงานของสหกรณ์                      

เพ่ือน าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแนวทาง                        
การป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟู 

5. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การร้องเรียนคดีความต่างๆ รวมทั้ง
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์  

6. ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ 
7. ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบี ยนสหกรณ์ ในการ เตรี ยมการ หรือ 

ท าค าสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง  
8. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
9. ประสานการท างานรว่มกับบุคคลหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  

 11. ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานตามระบบการตรวจการสหกรณ์ 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์                       
และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 6. ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และระบบการตรวจการสหกรณ์ 
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

โครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

 
สหกรณ์จังหวัดชลบรุ ี

(1) 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
( 8 ) 

ข้าราชการ           2  คน 
พนักงานราชการ   5 คน 
ลูกจ้างประจ า        -  คน 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

( 5 ) 

ข้าราชการ          5    คน 
พนักงานราชการ  - คน 
ลูกจ้างประจ า     -     คน 

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์ 

( 7 ) 

ข้าราชการ           3    คน 
พนักงานราชการ   4  คน 
ลูกจ้างประจ า       -  คน 

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบรหิารการจดัการสหกรณ ์

( 6 ) 

ข้าราชการ          4    คน 
พนักงานราชการ   2   คน 
ลูกจ้างประจ า       - คน 

กลุ่มตรวจการสหกรณ ์

( 5 ) 

ข้าราชการ          3     คน 
พนักงานราชการ  2  คน 
ลูกจ้างประจ า      -  คน 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
( 5 ) 

ข้าราชการ          5    คน 
พนักงานราชการ   -  คน 
ลูกจ้างประจ า       -  คน 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 ( 5 ) 

ข้าราชการ          4     คน 
พนักงานราชการ   1  คน 
ลูกจ้างประจ า        -  คน 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
 ( 6 ) 

ข้าราชการ           4    คน 
พนักงานราชการ   2  คน 
ลูกจ้างประจ า       -  คน 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

 ( 1 ) 

ข้าราชการ          1     คน 
พนักงานราชการ   -  คน 
ลูกจ้างประจ า       -  คน 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

นายอดุลย์ คนมั่น 
สหกรณ์จังหวัดชลบรุ ี

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ข้าราชการ 

น.ส.เพ็ญประภา  นาคลดา 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

น.ส.ผจงจติต์ บุญยัง 
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

โครงสร้าง 
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชลบรุ ี
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พนักงานราชการ 

น.ส.ทิพวัลย์ มังกรแก้ว 
นักจัดการงานท่ัวไป 

น.ส.อรวรรณ วรรณศิลป ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นางกฤติยา  จงวัฒนา 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 

น.ส.วราวรรณ นิลเทศ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 

น.ส.สณุานี  อินทปิ่น 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่จดัต้ัง 
และส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้าราชการ 

นายอารัญ  จั่นจีน 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มจดัตั้งและส่งเสรมิสหกรณ ์

น.ส.ชมพู่  เล้าโสภาภิรมย ์
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

น.ส.นูรอัยนี  หมดุงา 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

 

น.ส.จุรีพร ขาวเรือง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

 

น.ส.ศุภกานต์ จันทรส์น 
 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตัิการ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่สง่เสริม 
และพัฒนาธรุกิจสหกรณ์ 

ข้าราชการ 

นายมานิต จงวัฒนา 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์

น.ส. อัญชลี จอมปุก 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

น.ส.สริิยาภรณ์ จ่าวัง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

น.ส.อัฐญา พงษ์รัตน ์
นักวิชาการสหกรณ ์

น.ส.น้ าทิพย์ เกิดปราง 
นักวิชาการสหกรณ ์

พนักงานราชการ 

น.ส.ปัทมา เตียนจันทึก 
 นักวิชาการสหกรณ ์

ช่วยราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

น.ส.อรอนงค์ บุญเทียน 
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ส่งเสริม 
และพัฒนาธรุกิจสหกรณ์ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจดัการสหกรณ์ 

ข้าราชการ 

นายชูเกียรติ  ค ายิ่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์

นางสาวฐาปนีย์  โตจันทร ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

นายธีรัตม์ ชิราอิชิ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

 พนักงานราชการ 

น.ส.ปัทมพร โพธิส์ุรินทร ์
นักวิชาการสหกรณ ์

น.ส.ทิพย์สดุา ทิพย์มณ ี
นักวิชาการสหกรณ ์

ช่วยราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
 

น.ส.วิไลวรรณ  พนะสัน 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ตรวจการสหกรณ์ 

ข้าราชการ 

นางนัญธนาย์ แสงสว่าง 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์

นายนิติธร มะโนวัง 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

น.ส.มุกธิดา เธียรปรีชา 
นิติกรปฏิบตัิการ 

 
พนักงานราชการ 

นายศุภสณัห์  ฟูเกียรต ิ
นักวิชาการสหกรณ ์

น.ส.อรณิช กรกิจโสภณ 
นิติกร 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนฤมล รมยม์นตร ี
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

ข้าราชการ 

นางนฤมล รมยม์นตร ี
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

น.ส.รุจเิรขา ประชุมเวช 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญ

การ 

น.ส.ศิรินรัตน์ ผลไม ้
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

 

กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 

นายณัฐดนยั มาหล้า 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

 

นายปิยะพงษ์ ฉิมพล ี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ 

นางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

น.ส.สโรชา ติ๊บถาวงศ ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

นายจักริน ศรีกตุา 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

  

น.ส.อมรรัตน์ นารีจันทร ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

 
พนักงานราชการ 

นางสาววาสินี ละมัย 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ข้าราชการ 

นายกิติศักดิ์  อยู่วัฒนา 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 

นายวงศธร มะล ิ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

น.ส.พิมลมาศ สมิหชาต ิ
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

น.ส.มฤลดี  บัวงาม 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 

  

กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 

นางพรพรหม  แจ่มแจ้ง 
นักวิชาการสหกรณ์ 

ช่วยราชการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

น.ส. สมพร  คุณแสง 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

พนักงานราชการ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 

ข้าราชการ 

นายนทพล ทรงเจรญิ 
 นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

อัตราก าลังของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
หน่วย : คน 

ประเภทอัตราก าลัง ชาย หญิง รวม 
ข้าราชการ 13 20 33 
ลูกจ้างประจ า 0 0 0 
พนักงานราชการ 1 15 16 

รวม 14 35 49 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 
 

๓๓% 0% 

๑๖% ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

รวม 
49  
คน 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 
 

 แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda) 
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

1.1 โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ โครงการอันเนื่อง           
มาจากพระราชด าริ (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่) 

 กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน 
กิจกรรมที่ 7 :  (1) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

  (2) ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1  โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้            
ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 

กิจกรรมรอง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

แผนงานบูรณาการ 
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 

แผนงานพ้ืนฐาน 
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.1  โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

1.2  โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 
1.3  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานที่ศึกษาและประชาชนทั่วไป 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

(รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1.4 งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ทดแทนของเดิม)) 
 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโต

จากภายใน) 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  
จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

 
           ล้านบาท 

 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบรายจ่าย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รวมทั้งสิ้น 68,054,008.14 9,055,975.01 8,650,269.38 
งบบุคลากร 3,695,867.64 3,802,993.00 3,842,469.48 
งบด าเนินงาน 5,347,520.50 5,161,982.01 4,246,704.00 
งบลงทุน  110,700.00 91,000.00 18,000.00 
เงินอุดหนุน  58,899,920.00 - 543,095.90 
งบรายจ่ายอื่น (ถ้ามี)   - - - 

 
 
 
 

0.00
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 
 

 ข้อมูลสถิติของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จ านวนสมาชิกทั้งหมด   

ประเภทสหกรณ์ 

จ านวน
สหกรณ์ 
(แห่ง)   

 (ไม่รวม
เลิกและ

ช าระบัญชี) 

จ านวน
สมาชกิ
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
สมาชกิ
สามัญ 
(คน) 

จ านวน
สมาชกิ
สมทบ 
(คน) 

จ านวนสมาชิกที่
มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินธุรกิจ  
(คน) 

ร้อยละ 

1. สหกรณ์การเกษตร 18 23,118 22,291 197 12,705 54.02 
2. สหกรณ์ประมง 2 522 522 0 279 54.17 
3. สหกรณ์นิคม 0 0 0 0 0 0 
4. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 52 89,336 80,961 8,375 69,022 81.54 
5. สหกรณร์้านค้า 6 3,556 2,938 618 2,225 29.94 
6. สหกรณ์บริการ 29 6,194 6,059 135 4,158 70.33 
7. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน 6 1,724 1,722 2 767 54.86 

รวม 113 124,450 114,493 9,327 89,156 72.23 

หมายเหตุ 1 ประเภทสหกรณ์การเกษตร รวมเลิก/ช าระบัญชี  จ านวน 1 แห่ง  คือ  
สหกรณ์การเกษตรหนองใหญ่ จ ากัด  

             2. ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมเลิก/ช าระบัญชี จ านวน 2 แห่ง คือ   
สหกรณ์ออมทรัพย์ รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ จ ากัด กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ศรีราชาดอทคอม จ ากัด  

             3. ประเภทสหกรณ์ร้านค้า  รวมเลิก/ช าระบัญชี จ านวน 2 แห่ง คือ  
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด กับ ร้านสหกรณ์ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นชลบุรี จ ากัด   

             4. ประเภทสหกรณ์บริการ  รวมเลิก/ช าระบัญชี จ านวน 2 แห่ง  คือ  
สหกรณ์บริการศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จ ากัด กับ สหกรณ์บริการจังหวัดชลบุรี จ ากัด 

             5. ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมเลิก/ช าระบัญชี จ านวน 1 แห่ง  คือ  
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีราชา จ ากัด  

 

 

 

 

 

 

สรุปข้อมลูสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 จ านวนและสถานะของสหกรณ์  
                                                                                                    หน่วย : แห่ง 

ประเภทสหกรณ์ 

สถานะสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 30 กนัยายน 63)  จ านวนสหกรณ์
ทั้งหมด 

(1)+(2)+(3)+(4) ด าเนินงาน/
ธุรกจิ 
(1) 

หยุด
ด าเนินงาน/

ธุรกจิ  
(2) 

เลิก/ช าระ
บัญช ี
(3) 

จัดต้ังใหม่ 
(4) 

สหกรณ์ภาคการเกษตร      
1. สหกรณ์การเกษตร 17 0 4 0 21 
2. สหกรณ์ประมง 2 0 1 0 3 
3. สหกรณ์นิคม 0 0 0 0 0 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร      
4. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 48 0 2 2 52 
5. สหกรณร์้านค้า 4 0 2 0 6 
6. สหกรณ์บริการ 22 2 4 3 31 
7. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน 5 0 1 1 7 

รวม 98 2 14 6 120 

 

หมายเหตุ :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการถอนช่ือระหว่างปี ประกอบด้วย 
 1 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จ ากัด  ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี (ชบ) 1/2563  
เรื่อง ถอนช่ือชุมนุมสหกรณจ์ังหวัดชลบุรี จ ากดั ออกจากทะเบียน ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 
 2. กลุ่มเกษตรท าไร่ห้วยกะป ิตามค าสั่งนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจ าจังหวัดชลบุรี  
ที่ (ชบ) 13/2562 เรื่อง ถอนช่ือกลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยกะปิ ออกจากทะเบียน ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 3. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองรี ตามค าสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดชลบุรี  
ที่ (ชบ) 1/2563 เรื่อง ถอนช่ือกลุ่มเกษตรกรท านาหนองรี ออกจากทะเบียน ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ปริมาณธรุกิจของสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเภทสหกรณ ์

ปริมาณ
ธุรกิจของ
สหกรณ ์

ปริมาณธรุกิจแยกตามประเภทสหกรณ์ 
รวมทั้งสิ้น 

(แห่ง) รับฝากเงิน ให้เงินกู ้ จัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย 

รวบรวม แปรรูป บรกิารอืน่ๆ 

1.สหกรณ์การเกษตร 18 108,548,685.43  157,277,617.20  388,962,974.20  2,125,092,465.07  1,401,922,307.62  13,882,931.22  4,195,686,980.74 

2.สหกรณ์ประมง 2 0.00  0.00  4,000.00  0.00  0.00  0.00  4,000.00 

3.สหกรณ์นิคม 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

4.สหกรณ์ออมทรัพย์ 52 7,247,717,922.72  20,758,194,250.13  0.00  0.00  0.00  24,000.00  28,005,936,172.85 

5.สหกรณ์ร้านค้า 6 0.00  0.00  323,313,923.29  0.00  0.00  3,889,609.99  327,203,533.28 

6.สหกรณ์บริการ 29 3,521,421.17  81,022,808.21  164,768,667.16  0.00  0.00  11,475,149.43  260,788,045.97 

7.สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 6 239,024.14  160,737,010.92  0.00  0.00  0.00  0.00  160,976,035.06 

รวมทั้งสิ้น 113 7,360,027,053.46   1,157,231,686.46  877,049,564.65  2,125,092,465.07  1,401,922,307.62  29,271,690.64  32,950,594,767.90 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิสหกรณ์, 30 กนัยายน 2563 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)  | 26 

ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานปีล่าสุดที่มีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
ในภาพรวม 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม การด าเนินงานมีผลก าไร (ขาดทุน)  

จ านวนสหกรณ์ รายได้ ค่าใช้จ่าย 
สหกรณ์ที่มีผลก าไร สหกรณ์ที่ขาดทุน 

จ านวน
สหกรณ์ 

ก าไร 
จ านวน
สหกรณ์ 

ขาดทุน 

(แห่ง) (บาท) (บาท) (แห่ง) (บาท) (แห่ง) (บาท) (บาท) 

1. สหกรณ์การเกษตร 18 1,167,929,020.32 1,156,259,894.57 11 38250499.37 5          26,581,373.62  11,669,125.75 

2. สหกรณ์ประมง 2 56,375.38 83,203.25 1 1236.45 1 28064.32 -26,827.87 

3. สหกรณ์นิคม 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 

4. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 52 2,303,936,835.81 217,915,043.15 50 
     
2,088,432,957.42  

1            2,411,164.76  2,086,021,792.66 

5. สหกรณ์ร้านค้า 6 32,670,544.69 23,411,097.10 3 10034343.86 2 774896.27 9,259,447.59 

6. สหกรณ์บริการ 29 94,428,182.95 101,495,653.34 14 7475441.06 9 -14542911.45 -7,067,470.39 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 6 12,102,356.80 2,406,548.37 4 9695808.43 0 0 9,695,808.43 

รวมทั้งสิ้น 113 3,611,123,315.95 1,501,571,439.78 83 2,153,890,286.59 18 15,252,588 2,109,551,876.17 

ที่มา : (ฝ่ายบริหารทั่วไป, 30 กันยายน 2563)  
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ จ าแนกตามประเภทของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
 

ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ ชั้น 1 สหกรณ์ชั้น 2 สหกรณ์ชั้น 3 สหกรณ์ชั้น 4 รวม 
สหกรณ์ภาคการเกษตร      
1. สหกรณ์การเกษตร 7 10 - 4 21 
2. สหกรณ์นิคม - - - - - 
3. สหกรณ์ประมง - 2 - 1 3 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร      
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 37 11 2 3 53 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 5 - - 6 
6. สหกรณ์บริการ 8 15 4 4 31 
7. สหกรณ์ร้านค้า 2 2 - 2 6 

รวม 55 45 6 14 120 

ที่มา : รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองแผนงาน 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2561-2563) 

 

ระดับชั้น ระดับชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

(แห่ง/ร้อยละ) 

ระดับชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

(แห่ง/ร้อยละ) 

ระดับชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

(แห่ง/ร้อยละ) 

ชั้น 1 56/48.69 49/41.88 55/45.83 

ชั้น 2 49/42.61 55/47.01 45/37.50 

ชั้น 3 2/1.74 5/4.27 6/5.00 

ชั้น 4 8/6.96 8/6.84 14/11.67 

รวม 115/100 117/100 120/100 

ที่มา : รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองแผนงาน  
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

กราฟแสดงสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองแผนงาน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 

ชั้น 4 

ชั้น 3 

ชั้น 2 

ชั้น 1 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 ข้อมูลสถิติของกลุม่เกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวนกลุ่มเกษตรกรและจ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
จ านวนกลุ่ม
เกษตรกร  

(แห่ง) 

จ านวนสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร  

(คน) 

จ านวนสมาชิกที่มี            
ส่วนร่วมในการด าเนิน

ธุรกิจ  
(คน) 

 
ร้อยละ 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 7 506 506 0 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 40 40 0 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 1 55 55 0 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 8 486 486 0 
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง 9 883 883 0 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) 0 0 0 0 

รวม 26  1,970  1,970  0  

ที่มา : (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ , 30 กันยายน 2563) ไมร่วมเลิก/ช าระบญัชี  
 

สถานะกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

จ านวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) 
จ านวนกลุ่ม

เกษตรกรทั้งหมด 
 (1) + (2) + 
(3) + (4) 

ด าเนินงาน/
ธุรกจิ 

 
(1) 

หยุด
ด าเนินงาน/

ธุรกจิ 
(2) 

เลิก 
/ช าระบัญช ี

 
(3) 

จัดต้ังใหม่ 
 
 

(4) 
1. กลุ่มเกษตรกรท านา 7 - 1* - 8 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 - - - 1 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 1 - - - 1 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 8 - - - 8 
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง 9 1 - - 10 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 25 1 1* - 27 

ที่มา : (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ , 30 กันยายน 2563)  
หมายเหตุ :  1* คือ กลุ่มเกษตรกรท านาหนองรี สถานะเป็นถอนชื่อ ตามค าสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ประจ าจังหวัดชลบุรี ที่ (ชบ) 1/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเภทสหกรณ์ 

ปริมาณ
ธุรกิจของ
สหกรณ์ 

ปริมาณธุรกิจแยกตามประเภทสหกรณ์ 
รวมทั้งสิ้น 

(แห่ง) 
รับฝาก

เงิน 
ให้เงินกู้ 

จัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย 

รวบรวม แปรรูป บริการอ่ืนๆ 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 7 0.00 5,133,000.00 371,225.00 470,272.00 0.00 0.00 5,974,497.00 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 8 0.00 1,771,000.00 7,310.00 0.00 0.00 0.00 1,778,310.00 
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง 9 0.00 0.00 18,749,294.37 0.00 0.00 1,217,641.00 19,966,935.37 
6. กลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 26 - 6,904,000.00 19,127,829.37 470,272.00 - 1,217,641.00 27,719,742.37 

ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาธรุกิจสหกรณ์ , 30 กันยายน 2563)  
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ประเภท 
กลุ่มเกษตรกร 

ผลการด าเนนิงานปีล่าสุดที่มีการปดิบญัชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าไร (ขาดทนุ) 
สุทธ ิ

ในภาพรวม 
(ล้านบาท) 
(5) – (7) 

ผลการด าเนนิงานในภาพรวม การด าเนนิงานมผีลก าไร - ขาดทนุ 
(1) 

จ านวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

(2) 
รายได ้

(ล้านบาท) 

(3) 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

กลุ่มเกษตรกร 
ที่มผีลก าไร 

กลุ่มเกษตรกร 
ที่ขาดทนุ 

(4) 
จ านวน 

กลุ่มเกษตรกร 
(แห่ง) 

(5) 
ก าไร 

(ล้านบาท) 

(6) 
จ านวนกลุ่ม

เกษตรกร (แห่ง) 

(7) 
ขาดทนุ 

(ล้านบาท) 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 7 2,381,847.14 2,045,920.83 7 335,926.31 0 0 335,926.31 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 76,313.22 7,600.00 1 68,713.22 0 0 68,713.22 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1 52,647.63 11,669.00 1 40,978.63 0 0 40,978.63 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 8 451,403.16 114,237.93 8 337,165.23 0 0 337,165.23 
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง 9 24,510,313.55 24,204,838.67 5 705,815.00 4 400,340.12 305,474.88 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ 0 0.00 0.00 0 - 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 26 27,472,524.70 26,384,266.43 22 1,488,598.39 4 400,340.12 1,088,258.27 

 
ที่มา : (ฝ่ายบริหารทั่วไป, 30 กันยายน 2563)   ไม่รวมที่กลุ่มเกษตรกรที่หยุดด าเนินงาน , เลิก/ช าระบัญชี,จัดตั้งใหม่ 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 ผลการจัดระดับช้ันกลุ่มเกษตรกรจ าแนกตามประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
 

ประเภทสหกรณ์ 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 1 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 2 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 3 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 4 

รวม 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา - 7 - - 7 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน - 1 - - 1 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - 1 - - - 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ - 8 - - 8 
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - 8 1 - 9 
6. กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม  25 1 - 26 

ที่มา : รายงานสรุปผลการจดัระดบัช้ันกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
        กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร 

 
 

กราฟแสดงผลการจัดระดับช้ันกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 
 

ชั้น 4 

ชั้น 3 

ชั้น 2 

ชั้น 1 



 
รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)  | 40 

ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต             ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

 
 
 
 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่

ได้รบั+โอนเพิ่ม / 
โอนกลับ 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธิบาย) จ านวน หน่วยนบั หน่วยนับ ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ     133,840 133,840 100  

  
กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ
        

 

    
  

  
     กิจกรรมรองส่งเสริมพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

        
 

    
  

  
กิจกรรม 2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

    25,100 12,040 100  

  

     - ประสานงานและบรณูาการร่วมกับส านักงานจังหวดั ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินกิจกรรมฯ ให้
สอดคล้องกับแนวทาง/คูม่ือจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์ตามที่กองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด 

4 ครั้ง 2 50 

 

    ยอดนี้เป็นยอด
เบิกจ่ายรวมทั้ง 
กิจกรรม 2, 
กิจกรรม 3, และ
กิจกรรม 7 

  
      - จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเวทีกิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้
ค าปรึกษา การตอบปญัหาชิงรางวลัฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ 

4 ครั้ง 2 50 

 

    ไม่ได้จัดอีก 2 ครั้ง 
เนื่องจากพบมกีาร
ระบาดของเช้ือ
ไวรัส Covid-19 

  
      - รายงานผลการด าเนินกจิกรรมตามแบบรายงานที่กองประสานงาน
โครงการพระราชด าริก าหนด 

12 ครั้ง 2 25 
 

    
  

  - โอนกลับส่วนกลาง      13,060   

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต             ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่

ได้รบั+โอนเพิ่ม / 
โอนกลับ 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธิบาย) จ านวน หน่วยนบั หน่วยนับ ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 - ชุดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ส าหรับใช้ในกิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ
1 ชุด   25,000    

 - โครงการขยายผลการน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

1 ครั้ง   42,900    

 กิจกรรม 3  : ส่งเสรมิความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน     21,300 21,300   
 1. ประสานงาน แนะน าและส่งเสริมกลุม่ชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการเพื่อแนะน า 

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ ์
1 กลุ่ม

ชาวบ้าน 
1 100     

 2. จัดกิจกรรม/เวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสรมิสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

1/30 กลุ่ม/ครั้ง 1/30 100     

 3. ติดตามผล/รายงานผลความก้าวหน้า 4 ครั้ง 4 100     
 กิจกรรม 7  : ขับเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง และส่งเสริม

การเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 357800   32,600 32,600   

  1. ขับเคลื่อนปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                 

  
     1.1 คัดเลือกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

5 แห่ง 5 100       

  
      1.2 ประสานงาน แนะน า และส่งเสริมการด าเนินงานขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
5 แห่ง 5 100     
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่

ได้รบั+โอนเพิ่ม / 
โอนกลับ 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธิบาย) จ านวน หน่วยนบั หน่วยนับ ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

   2. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                 

  
      แนะน า ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน 
และตดิตามให้เกษตรกรด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่อย่างต่อเนือ่งและ
ยั่งยืน (เป้าหมายเดิม) 

115 ราย 115 100 
  

    

  
        1) เป้าหมาย ปี 60  จ านวน 42 ราย                 
        2) เป้าหมาย ปี 61  จ านวน 42 ราย                 
        3) เป้าหมาย ปี 62  จ านวน 31 ราย                 
    3. รายงานผลการด าเนินงาน 4 ครั้ง 4 100         
2 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง 5 100 543,095.90 543,095.90 100  

  กิจกรรมรอง : ลดดอกเบีย้เงินกู้ใหเ้กษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                  
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่

ได้รบั+โอนเพิ่ม 
/ โอนกลบั 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธิบาย) จ านวน หน่วยนบั หน่วยนับ ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 

แผนงาน : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก             

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร     94,800 94,800 100  
 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดทีด่ินตามนโยบาย

รัฐบาล 
        

 1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสรมิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

3 พื้นที ่ 3 100     

 2. จัดประชุมเจา้หน้าท่ีผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพระดบัจังหวัด 

3/90 ครั้ง/ราย 0 0     

 3. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ใหม้ีความรู้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที ่

2/60 พื้นที่/ราย 2/64 100     

 4. บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้
โครงการจดัที่ดิน ท ากินให้ชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการตามนโยบายรัฐบาล 

3 พื้นที ่ 2 0     

 5. ตรวจสอบและจัดท าฐานข้อมลูสมาชิกสหกรณ์ทีไ่ดร้ับการอบรมให้มีความรู้ใน
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ รวมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ก่อน-
หลังเข้ารับการอบรมฯ 

2/60 พื้นที่/ราย 2/64 100     

 6. แนะน า ส่งเสรมิ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และตดิตามการส่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล 

3 พื้นที ่ 2 66.67     

 7. ติดตามผลการด าเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ         
 8. รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 12 ไม่น้อย

กว่า (ครั้ง) 
0 0     
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต             ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่

ได้รบั+โอนเพิ่ม 
/ โอนกลบั 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธิบาย) จ านวน หน่วยนบั หน่วยนับ ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก (ต่อ)   
 พ้ืนที่เป้าหมาย         
 1) ปฏิรูปท่ีดิน No 468 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน

อ าเภอบ่อทอง (คทช.) จ ากัด 
1/30 ครั้ง/ราย 1/33 100     

 2) ปฏิรูปท่ีดิน No 378 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน
อ าเภอหนองใหญ่ (คทช.) จ ากัด 

1/30 ครั้ง/ราย 1/31 100     

 3) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน  ไม่มีการรวมกลุ่มฯ         
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต             ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่

ได้รบั+โอนเพิ่ม / 
โอนกลับ 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธิบาย) จ านวน 

หน่วย
นบั 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานพ้ืนฐาน (Function) 

4. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน        3,260,160 3,260,160 100  
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ                 
  กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร         

 
      

  กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ                 
  งบลงทุน                 
  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลอร์เซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 2 เครื่อง   18,000 18,000 100  

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร                 
1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไดร้ับการสง่เสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ                 
  สหกรณ์ในภาคการเกษตร 20/120 แห่ง/ครั้ง 20/142 100         
  สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 87/522 แห่ง/ครั้ง 87/572 100         
  กลุ่มเกษตรกร 26/156 แห่ง/ครั้ง 26/175 100         
2 เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปสมคัรใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ/์กลุ่ม

เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรให้
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชมได้อย่างยั่งยืน (เฉลี่ย 12 รายต่อสหกรณ์ 2 
รายต่อกลุ่มเกษตร) 

1,336 ราย 1336 100         
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ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต             ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

 
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่
ได้รับ+โอนเพ่ิม 

/ โอนกลับ 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธิบาย) 

จ านวน หน่วยนับ หน่วย
นับ 

ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานพ้ืนฐาน (Function)   
4. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     3,260,160  3,260,160  100   
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ             
3 สหกรณ์ที่น ามาจดัเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสรมิ

สหกรณ ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
80 ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 
          

  3.1 สหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์ตั้งแตร่ะดับดีขึ้นไปไมน่้อยกว่า       
ร้อยละ 80  

76 แห่ง           

  3.2 รักษาเป้าหมายสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดีเลิศและระดับดีมาก 
ร้อยละ 100 

74 แห่ง 74 100         

  3.3 ผลักดันให้สหกรณ์ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี สูร่ะดบัดีมากหรือระดับ        
ดีเลิศ ร้อยละ 80 

7 แห่ง 3 43         

  3.4 ผลักดันให้สหกรณ์ทีไ่มผ่่านมาตรฐานใหผ้่านเกณ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 2 แห่ง 0 0         
4 ร้อยละของกลุม่เกษตรกรที่น ามาจดัเกณฑ์มาตรฐานกลุม่เกษตรกร 80 ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 
          

  4.1 รักษาเป้าหมายกลุม่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน 16 แห่ง 20 110         
5 สหกรณ์ที่น ามาจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในผ่านการจัดชั้นคุณภาพการควบคมุ

ภายในระดับพอใช้ขึ้นไป 
    

 
        

  5.1 รักษาสหกรณ์ที่มผีลการประเมินการจัดช้ันคณุภาพการควบคุมภายในให้อยู่ใน
ระดับดีและดีมาก 

83 แห่ง 78 93.98         

  5.2 ยกระดบัสหกรณ์ที่มผีลการประเมินจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในให้สูงข้ึน
จากเดิมหนึ่งระดับ 

26 แห่ง           

  - ยกระดับจากระดบัพอใช้ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ 16 แห่ง 7 43.75         
  - ยกระดับจากระดบัต้องปรับปรุง/ไมม่ีการควบคมุภายในข้ึนไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ 10 แห่ง 3 30.00         
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่

ได้รบั+โอน
เพิ่ม / โอน

กลับ 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธิบาย) จ านวน หน่วยนบั หน่วยนับ ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานพ้ืนฐาน (Function)   
ด้านการพัฒนาธุรกิจ                 
1 สหกรณ์มสีมาชิกมาใช้บริการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60                 
  3.1 รักษาสหกรณม์ี่มสีมาชิกที่มาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 64 แห่ง 60 93.75         
  3.2 รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ทีม่ีสมาชิกให้บริการร้อยละ 60 - 69 ให้มาใช้

บริการเพิม่ขึ้น 
19 แห่ง 16 84.21 

  
    

  
  3.3 ยกระดบัสหกรณ์ที่มสีมาชิกมาใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้มาใช้บริการ

เพิ่มขึ้น 
26 แห่ง 10 38.46 

  
    

  
2 สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานขึ้นไป 86 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 
            

  4.1 รักษาสหกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดบัมั่นคงด ีและ
มั่นคงดีมาก 

74 แห่ง 67 90.54 
  

    
  

  4.2 รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจระดับมั่งคงตาม
มาตรฐานใหสู้งขึ้น 

17 แห่ง 13 76.47 
  

    

  
 4.3 รักษาหรือยกระดับสหกรณม์ีม่ีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในระดับต่ ากวา่

มาตรฐานใหสู้งขึ้น 
8 แห่ง 6 75     

  4.4 ยกระดบัสหกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน
ให้สูงข้ึน 

10 แห่ง 4 40.00 
  

    
  

3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใช้ประโยชน์จากอุปกรณ/์สิ่งก่อสร้างที่ไดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐได้ตามวัตถุประสงค ์(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

5 แห่ง 5 100 
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่

ได้รับ+โอนเพิ่ม 
/ โอนกลบั 

ผลการเบิกจา่ย หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธบิาย) จ านวน หน่วยนบั 

หน่วย
นับ 

ร้อยละ บาท ร้อยละ 

แผนงานพื้นฐาน (Function)   
ด้านงานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ ์                 
1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีขอ้บกพร่องได้รับการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และแกไ้ขตาม

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับตามแนวทางที่กรมก าหนด 
        

  
    

  
  - สหกรณ์ 12  แห่ง  12 100         
2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการตดิตาม/เฝา้ระวังและตรวจการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ

ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิตการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัต ิ
        

  
    

  
   - สหกรณ์ 107  แห่ง  107 100         
   - กลุ่มเกษตรกร 26  แห่ง  26 100         
3 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์                 
  3.1 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ด าเนินกิจการให้

เป็นไปตามขอ้บังคับ ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงขอ้สังเกตของผู้สอบบัญช ี
เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง 

      
 
 

  
    

  
  3.1.1 แนะน าป้องกันการเกิตข้อบกพร่อง 107  สหกรณ์  107 100         
  3.1.2 จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ 1  คร้ัง  1 100         
  3.1.3 ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ร้อยละ 35 (เป้าหมายสหกรณ์

ที่ได้รับการตรวจการแล้วในปี 2560) 
38 
(41) 

 สหกรณ์  38 100 
  

    

  
  3.1.4 ตรวจการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 16 

(11) 
 สหกรณ์  16 100 

  
    

  
  3.1.5 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแกไ้ขข้อบกพร่อง 12  สหกรณ์  12 100         
  3.1.6 จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรที่มีขอ้บกพร่อง 
3 (4)  คร้ัง  4 100 
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่
ได้รับ+โอนเพิ่ม / 

โอนกลบั 

 
ผลการเบิกจา่ย 

หมายเหตุ
ประกอบ 
(อธบิาย) 

จ านวน หน่วยนบั 
หน่วย
นับ 

ร้อย
ละ  

บาท ร้อยละ 
 

แผนงานพื้นฐาน (Function)   
  3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและสร้างความเขา้ใจใน

แนวทางแก้ปัญหาระดับพื้นที ่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัดตาม
แนวทางทีก่รมก าหนด พร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังปัญหาหรือความต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมายมาปรับใช้ในการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

3  คร้ัง  3 100 

  

    

  
  3.4 ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี                 
        3.4.1 สหกรณ์ 8  สหกรณ์  1 12         
        3.4.2 กลุ่มเกษตรกร 2  กลุ่ม

เกษตรกร  
1 50 

  
    

  
แผนงานบคุลากรภาครัฐ : (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน)     

ผลผลิต : รายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พฒันาเศรษฐกิจรากและชุมชนเข้มแข็ง                 
 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์         
 กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตาม

ศักยภาพ 
        

 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร (งบด าเนินงาน)     757,904 757,904 100  
 งบบุคลากร (ค่าตอบแทน )     3,842,469.48 3,842,469.48 100  

รวม  4 แผนงาน 5 โครงการ          8,650,269.38   8,650,269.38  100   
            ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
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 อ ำเภอเมือง มีสหกรณ์จ ำนวน 33 แห่ง สมำชิกทั้งหมด 35,309 คน และมีกลุ่มเกษตรกรจ ำนวน 6 แห่ง 
สมำชิกทั้งหมด 666 คน   

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
- แนะน ำส่งเสริมเผยแพร่ และให้ควำมรู้ในระบบสหกรณ์ หลักกำร วิธีกำรและอุดมกำรณ์สหกรณ์                    

ให้ค ำปรึกษำแก่สหกรณ์ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย พระรำชบัญญัติสหกรณ์ ค ำสั่งนำยทะเบียน นโยบำย ระเบียบ 
ข้อบังคับสหกรณ์  กำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรตัดสินใจ และก ำกับดูแลปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนของสหกรณ์             
ให้อยู่ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี้ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมำชิกและสหกรณ์เป็นหลัก ดังนี้ 

1. แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ตำมภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย 
2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มำตรฐำนที่ก ำหนด 
3.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกำรด ำเนินงำน ด ำเนินธุรกิจ และด้ำนอ่ืน ๆ                   

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
4. ประสำนงำนกับสมำชิกสหกรณ์ คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ และหน่วยงำนต่ำง ๆ 
5. แนะน ำและก ำกับสหกรณ์ให้อยู่ในข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
6. แนะน ำและส่งเสริมสมำชิก คณะกรรมกำรสหกรณ์และบุคคลภำยนอกเข้ำใจและมีควำมรู้เกี่ยวกับ

คุณค่ำหลักกำร วิธีกำร และอุดมกำรณ์สหกรณ์ 
7. แนะน ำส่งเสริม ก ำกับดูแลสหกรณ์ในควำมรับผิดชอบในกำรแก้ไขข้อบกพร่องในกำรด ำเนินกำร               

กำรแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ให้นำยทะเบียนสหกรณ์ทรำบ 
8. ติดตำมประเมินผลหลังกำรแนะน ำ และน ำค ำแนะน ำจำกสหกรณ์จังหวัด/กลุ่มงำน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

ไปด ำเนินกำร 
 
 
 

อ าเภอเมืองชลบุร ี
 

ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  สหกรณ์ในพ้ืนที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ส่วนใหญ่เป็นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภำพ

ในกำรบริหำรจัดกำรที่ ดี  ปัญหำที่ เกิดขึ้นสำมำรถด ำ เนินกำรแก้ไขได้  ผลประกอบกำรในภำพรวมของ                     
สหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี กำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์                   
มีกำรควบคุมภำยใน เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน มีแผนและเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ทุนด ำเนินงำนของสหกรณเ์กือบทุกแห่งเป็นทุนภำยในของสหกรณ์เองทั้งหมด  

1) สมำชิกยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ อุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำรของสหกรณ์ 
สหกรณ์ไม่มีกำรให้ควำมรู้ แก่สมำชิก เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวทำงสหกรณ ์

2) กลุ่มเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรท ำกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง จำกปัญหำโควิด-2019             
ซึ่งมีกำรแพร่ระบำดในตลำดจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ กระทบต่อกำรจ ำหน่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำและด้วยสถำนกำรณ์น้ ำที่มีต้นเหตุ
จำกสำรเคมีภำคอุตสำหกรรมส่งผลต่อกำรเกิดสภำพน้ ำเสียในแหล่งน้ ำในปีนี้มีปัญหำน้ ำเสียเกิดขึ้นบ่อยครั้ ง                    
และยำวนำน ส่งผลท ำให้ผลผลิตสัตว์น้ ำลดลง ส่งผลกระทบต่อรำยได้ของสมำชิก 

3) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร  เช่น กรณีสหกรณ์ในสถำนประกอบกำร ซึ่งมีโครงกำรให้สมัครใจลำออก หรือกรณีถูกเลิกจ้ำง
พนักงำนบริษัท ซึ่งเป็นสมำชิกของสหกรณ์  

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1) แนะน ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อบังคับ เป็นกำรใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำรผ่ำนมติที่ประชุมในกำรพิจำรณำต่ำง ๆ 
2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่มีกำรปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยกับปัจจุบัน เช่น ระเบียบว่ำด้วยรับ-จ่ำย

และเก็บรักษำเงิน ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก ซึ่งสหกรณ์มีกำรขยำยธุรกิจเพ่ิมจำกเดิม แต่ไม่มีกำรแก้ไข
ระเบียบให้สอดคล้องกับปริมำณธุรกิจที่เพ่ิมขึ้นของสหกรณ์ ท ำให้เกิดปัญหำตำมมำ  

3) เน้นกำรให้กำรศึกษำอบรม เพ่ือปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นเจ้ำของสหกรณ์ กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก    
กำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับบทบำท และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  กำรเพ่ิมทักษะในกำรบริหำรงำน                  
ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร/ฝ่ำยจัดกำร กำรเพ่ิมทักษะในกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตที่ลดต้นทุน ประหยัด                  
และทันสมัย มำใช้ในกำรผลิต 

4) ให้ค ำแนะน ำสหกรณ์ ในกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินและกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ของสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
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อ ำเภอบ้ำนบึง  มีสหกรณ์จ ำนวน 8 แห่ง  สมำชิกทั้งหมด 17,686 คน และมีกลุ่มเกษตรกรจ ำนวน 2 แห่ง             
สมำชิกทั้งหมด 132 คน   

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
สหกรณ์ในอ าเภอบ้านบึง เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ด าเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย                 

ธุรกิจรวบรวมน  านมโค และธุรกิจแปรรูปน  านมโค นมพาสเจอร์ไรส์,ไอศกรีม) 
  1. แนะน ำส่งเสริม ก ำกับดูแลสหกรณ์ในควำมรับผิดชอบในกำรแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตุของ                 
ผู้สอบบัญชี และกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ให้นำยทะเบียนสหกรณ์ทรำบ 

2. ติดตำมประเมินผลหลังกำรแนะน ำ และ น ำค ำแนะน ำจำก สหกรณ์จังหวัด/กลุ่มงำน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
ไปด ำเนินกำร 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ปัญหำของสหกรณ์ขนำด เล็ ก ในอ ำ เภอบ้ ำนบึ ง  ประสบปัญหำกำรด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ                           

และด้วยสถำนกำรณ์ปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร รวมถึงสมำชิกของสหกรณ์ที่ประกอบอำชีพแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของสหกรณ์ก็ได้รับผลกระทบ 
ต่อรำยได้  และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีวิตเช่นเดียวกันจนอำจท ำให้สมำชิ กสหกรณ์บำงส่วนไม่อำจส่งค่ำหุ้น                     
หรือช ำระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ได้ตำมปกติ 

2. กำรขำดควำมเอำใจใส่ในกำรเรียนรู้งำนด้ำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร             
และกำรไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำรับกำรอบรมจำกทำงหน่วยงำนภำครัฐจัดขึ้น 
 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. กำรให้กำรศึกษำอบรม แก่บุคลำกรในทุกระดับของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่สมำชิก/คณะกรรมกำร

ด ำเนินกำร/ฝ่ำยจัดกำร อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องในทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนกฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร เป็นต้น 

2. แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่บัญชีและเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน                    
โดยพิจำรณำมอบหมำยกรรมกำรหรือจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เพ่ิม เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรควบคุมภำยในที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอบ้านบึง 
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อ ำเภอพำนทอง มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 16 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์  13 แห่ง จ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 
5,321 คน  และกลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง จ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 146 คน    

1.  สหกรณ์บริกำรพำนทอง จ ำกัด      สมำชิก   454   คน 
2.  สหกรณ์บริกำรศุภนิมิตพำนทอง จ ำกัด     สมำชิก   642   คน 
3.  สหกรณ์บริกำรพันธมิตรแม่พิมพ์ไทย จ ำกัด    สมำชิก   121   คน 
4.  สหกรณ์ประมงคุ้มครอง จ ำกัด      สมำชิก   424   คน 
5.  สหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชลบุรี จ ำกัด     สมำชิก     98   คน 
6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทอำปิโก จ ำกัด    สมำชิก   226   คน 
7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย เซอำห์ จ ำกัด     สมำชิก   136   คน 
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ดรำยคัลเลอร์ แปซิฟิค จ ำกัด    สมำชิก   106   คน 
9.  สหกรณ์ออมทรัพย์สยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด   สมำชิก 1,853  คน 
10.สหกรณ์ออมทรัพย์ อำจิกำว่ำ แอนด์ เอส ซี ไอ และดับบลิว ซี พี จ ำกัด สมำชิก   171   คน 
11.สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท วำลโบร (ประเทศไทย) จ ำกัด   สมำชิก   213   คน 
12.สหกรณ์ออมทรัพย์บริดจสโตน ไทร์ จ ำกัด     สมำชิก   324   คน 
13.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยนิปปอน เซอิกิ จ ำกัด    สมำชิก   553   คน 
14.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ ำบ้ำนหัวไผ่     สมำชิก     55   คน 
15.กลุ่มเกษตรกรท ำนำมำบโป่ง      สมำชิก     40   คน 
16.กลุ่มเกษตรกรท ำไร่หนองหงษ์      สมำชิก     51   คน 

 

  ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
       1) สหกรณ์ประเภทบริกำร เป็นสหกรณ์ขนำดเล็ก ที่ด ำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย

และธุรกิจรับฝำกเงิน  
       2) สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในสถำนประกอบกำรที่ด ำเนินธุรกิจ

สินเชื่อ ธุรกิจรับฝำกเงินเป็นหลัก  
       3) สหกรณ์ประเภทประมง เป็นสหกรณ์ขนำดเล็กท่ีไม่มีปริมำณธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  
       4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ มีกำรมอบหมำยให้กรรมกำรท ำหน้ำที่แทน ตำมหลักกำร

ควบคุมภำยในที่ดี และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีเบื้องต้นให้กั บสหกรณ์/                 
กลุ่มเกษตรกร กำรรวมรวมเอกสำร กำรจดบันทึกบัญชีเบื้องต้น เพ่ือให้สหกรณ์สำมำรถท ำบัญชีได้เป็นปัจจุบัน                
และสำมำรถออกงบทดลองได้เป็นประจ ำทุกเดือน ณ วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์ สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินและน ำเสนอ               
ต่อที่ประชุมใหญ่ได้ภำยใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ก ำหนดไว้ 

       5) กลุ่มเกษตรกร ณ วันสิ้นปีทำงบัญชี สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินและน ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ได้            
และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดไว้ทุกแห่ง 

อ าเภอพานทอง 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      1) สหกรณ์ประเภทบริกำร ที่ด ำเนินธุรกิจสินเชื่อประสบปัญหำกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ไม่ได้ ส่งผลให้มีหนี้ค้ำงนำน 
ท ำให้สหกรณ์มีผลประกอบกำรขำดทุนจำกกำรตัดหนี้สงสัยจะสูญ ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์     
     2) คณะกรรมกำรบำงแห่งยั งขำดควำมรู้ เกี่ยวกับงำนสหกรณ์ ทั้ ง ในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ                      
และกำรบริหำรธุรกิจสหกรณ์ กำรบัญชีของสหกรณ์ ท ำให้ไม่สำมำรถน ำข้อมูลจำกงบทดลอง งบกำรเงินไปใช้ประโยชน์
ในกำรวำงแผนงำนของสหกรณ์ได้ 

3) สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ในสถำนประกอบกำร ประสบปัญหำด้ำนสมำชิกที่สถำนประกอบกำร                
มีนโยบำยลดกำรจ้ำงงำน เนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid 19 ท ำให้สหกรณ์บำงแห่งมีสมำชิกลำออกจ ำนวนมำก ขำดสภำพ
คล่องทำงกำรเงินในช่วงระยะเวลำหนึ่ง สมำชิกบำงรำยไม่มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ 

4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขนำดเล็กในอ ำเภอพำนทอง สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจลดน้อยลง 
เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผันแปรตลอดเวลำ  

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
   1) แนวทำงกำรแนะน ำส่งเสริม :  
 - ทบทวนระเบียบว่ำด้วยกำรให้กู้เงินกับสมำชิก ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจและสอดคล้อง            

กับระยะเวลำที่มำแห่งรำยได้ เพ่ือน ำเงินมำช ำระหนี้ได้ภำยในก ำหนด 
 - ทบทวนกระบวนกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกด้วยควำมรัดกุม รอบคอบ เป็นไปตำมข้อบังคับและระเบียบ

ของสหกรณ์อย่ำงเคร่งครัด โดยต้องพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ประวัติและพฤติกรรมทำงกำรเงิน             
ของผู้กู้ หลักประกัน รวมถึงเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตำมที่สหกรณ์เห็นสมควรน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติเงินกู้                    
แก่สมำชิก 

 - ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจกับสมำชิกสหกรณ์ และเข้ำถึงสมำชิกให้มำกยิ่งข้ึน 
 - กรรมกำรที่ขำดควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กำรบริหำรธุรกิจสหกรณ์ กำรบัญชีของสหกรณ์ 

ควรได้รับกำรอบรมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และควำมรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เมื่อมีกำรสับเปลี่ยนต ำแหน่ง
กรรมกำร คณะกรรมกำรใหม่ควรได้รับกำรอบรม 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ ากัด 

 ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์ : ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวำคม 2562 สหกรณ์ด ำเนินธุรกิจ                        
รับฝำกเงิน และธุรกิจสินเชื่อ สภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของยอดเงินที่สหกรณ์รับฝำกทั้งหมด                 
อัตรำดอกเบี้ยเงินรับฝำก (ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 0.4 , 1.73 ประจ ำ 0.6, 0.7) และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้                    
ร้อยละ 6,7.5,7.75) ปฏิบัติเป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์  ไม่มีข้อบกพร่องในระบบสหกรณ์ ผลกำรประเมิน
มำตรฐำนระดับดีเลิศ (99.85) ผลกำรจัดชั้นสหกรณ์ ชั้น 1 ส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจของสมำชิกร้อยละ 92.61 
คณะกรรมกำรสหกรณ์มีกำรวำงแผนกำรออมในยำมเกษียณอำยุกำรท ำงำนให้กับสมำชิก โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำย     
กำรออมในรูปของทุนเรือนหุ้นไว้ รำยละไม่เกิน 3 ล้ำนบำท และคณะกรรมกำรมีนโยบำยกำรส่งต่องำนสหกรณ์           
จำกรุ่นสู่รุ่นในทุกๆ ปีทำงบัญชี ซึ่งเป็นสหกรณ์ตัวอย่ำงให้กับสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ในสถำนประกอบกำร 
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อ ำเภอเกำะจันทร์  มีสหกรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง สมำชิกทั้งหมด  1,481  คน ดังนี้ 
1.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรช่วยรบที่ 1 จ ำกัด    สมำชิก  793  คน 
2.  ร้ำนสหกรณ์กองบัญชำกำรช่วยรบที่ 1 จ ำกัด     สมำชิก  688  คน 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
          สหกรณ์ทั้ ง  2 แห่ง เป็นสหกรณ์ที่อยู่ ในค่ำยทหำรพนัสบดี  อ ำเภอเกำะจันทร์  จั งหวัดชลบุรี                   
สมำชิกทั้งหมดเป็นทหำรที่อยู่ในค่ำย ด ำเนินธุรกิจสินเชื่อ รับฝำกเงิน และธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย เป็นธุรกิจ                
ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับสมำชิก  

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    กำรด ำเนินธุรกิจมีควำมเสี่ยงน้อย ซึ่งอยู่ในควำมควบคุมของผู้บังคับบัญชำสูงสุด แต่หำกไม่มีกระบวนกำร

พิจำรณำให้เงินกู้กับสมำชิกด้วยควำมรัดกุม อำจท ำให้สหกรณ์เกิดควำมเสียหำยได้ 
    ร้ำนสหกรณ์ที่อยู่ในค่ำย มีขนำดร้ำนไม่สอดคล้องกับจ ำนวนสินค้ำที่จ ำหน่ำยให้กับสมำชิกและประสบ

ปัญหำสินค้ำเสื่อมสภำพ   
    ร้ำนสหกรณ์มีคู่แข่งมำกขึ้น ท ำให้สหกรณ์ต้องปรับกลยุทธ์ทำงกำรขำย 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
        แนวทำงกำรแนะน ำส่งเสริม :  
   - สหกรณ์ควรเน้นในเรื่องของสวัสดิกำรที่ส่งเสริมและช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ในกำรให้-
สวัสดิกำรแก่สมำชิกด้ำนต่ำง ๆ   
   - ร้ำนสหกรณ์ควรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรขำยให้กับสมำชิกอย่ำงทั่วถึง และรำคำยุติธรรม ถูกกว่ำท้องตลำด 
เพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้เพิ่มข้ึน เข้ำถึงสมำชิกให้มำกข้ึน 
   - ร้ำนสหกรณ์ควรมีกำรตรวจนับและตรวจสอบสินค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือลดปัญหำสินค้ำเสื่อมสภำพ  

- ร้ำนสหกรณ์ควรปรับปรุงขยำยขนำดพ้ืนที่ร้ำนให้สอดคล้องกับจ ำนวนสินค้ำที่น ำมำจ ำหน่ำย 

 สหกรณ์ที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ร้านสหกรณ์กองบัญชาการช่วยรบท่ี 1 จ ากัด 

 ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์ : ร้ำนสหกรณ์ด ำเนินธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย มีแผน-                
กำรขยำยธุรกิจ แผนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ สภำพคล่องทำงกำรเงินอยู่ในเกณฑ์ดี สมำชิกมีส่วนร่วม              
ในกำรด ำเนินธุรกิจ ร้อยละ 97.80 ของสมำชิกทั้งหมด ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ระดับดีเลิศ (ร้อยละ 97.80)                  
และด ำเนินธุรกิจที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรช่วยรบที่ 1 จ ำกัด นโยบำย               
ของผู้บังคับบัญชำเห็นควำมส ำคัญของกำรเป็นสหกรณ์อย่ำงชัดเจน 

 
 
 

อ าเภอเกาะจันทร ์
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อ ำเภอบ่อทอง มีสหกรณ์จ ำนวน  4  แห่ง จ ำนวนสมำชิกทั้งหมด  2,655 คน  และกลุ่มเกษตรกร             
จ ำนวน 1 แห่ง สมำชิกท้ังหมด 132 คน  ดังนี้ 

1.  สหกรณ์กองทุนสวนยำงอ ำเภอบ่อทอง จ ำกัด     สมำชิก  1,575 คน 
2.  สหกรณ์กำรเกษตรบ่อทอง จ ำกัด     สมำชิก    299  คน 
3.  สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอบ่อทอง (คทช) จ ำกัด   สมำชิก      38  คน 
4.  สหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปำล์มน้ ำมันจังหวัดชลบุรี จ ำกัด              สมำชิก    611  คน 
5.  กลุ่มเกษตรกรท ำไร่เกษตรสุวรรณ               สมำชิก    132 คน 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
        สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในอ ำเภอบ่อทอง เป็นภำคกำรเกษตร ผลผลิตหลัก ได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน 
สหกรณ์ด ำเนินธุรกิจรวบรวมยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน ธุรกิจแปรรูปยำงแท่ง STR 20 แปรรูปยำงแผ่นรมควันอัดก้อน 
ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย และธุรกิจสินเชื่อ  

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 ปัญหำของสหกรณ์มีควำมหลำกหลำย สหกรณ์ที่ด ำเนินธุรกิจสินเชื่อจะพบปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำน              

สหกรณ์ที่ด ำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปประสบปัญหำขำดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในกำรรับซื้อผลผลิตจำกสมำชิก
เพ่ือน ำไปแปรรูป  สหกรณ์บำงแห่งมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของทุน เรือนหุ้น และสหกรณ์             
ที่จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยจัดที่ดิน ประสบปัญหำกำรปิดบัญชีไม่ได้เนื่องจำกกำรจัดท ำเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน  

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 แนวทำงกำรแนะน ำส่งเสริม : ปัญหำลูกหนี้ค้ำงช ำระ ควรให้กรรมกำรวำงแผนติดตำมเร่งรัดหนี้                   

แยกประเภท อำยุ ลูกหนี้เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอน และล ำดับควำมส ำคัญ ปัญหำกำรปิดบัญชีไม่ได้              
เข้ำให้ควำมช่วยเหลือและสอนแนะให้จัดท ำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน   ปัญหำสหกรณ์ที่ขำดแคลนเงินทุนและปัญหำ               
กำรขำดทุนสะสม ต้องให้สหกรณ์วำงแผนฟื้นฟูสหกรณ์ 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    - สหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง จ ากัด 

 ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ปีบัญชีสิ้นสุด 28 กุมภำพันธ์ 2563 มีแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเนื่องจำกประสบปัญหำขำดแคลนเงินทุน  ส ำหรับ             

กำรรวบรวมยำงพำรำ ส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง แต่สหกรณ์มีแผนฟ้ืนฟูโดยกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย            
กับสหกรณ์อ่ืนเพ่ือรวบรวมยำงพำรำ มำแปรรูปซึ่งเป็นควำมพยำยำมที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสมำชิกสหกรณ์               
ได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้รำคำยำงพำรำจะมีควำมผันผวนตลอดเวลำ นโยบำยของคณะกรรมกำรมีควำมชัดเจน ในกำร
ด ำเนินธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ  

 
 

อ าเภอบ่อทอง 
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อ ำเภอหนองใหญ่ มีสหกรณ์จ ำนวน  3  แห่ง  จ ำนวนสมำชิกทั้งหมด  1,554 คน และสหกรณ์ช ำระบัญชี 
1 แห่ง ดังนี้ 

1.  สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนเขำซก จ ำกัด     สมำชิก   875  คน 
2.  สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอหนองใหญ่ (คทช) จ ำกัด     สมำชิก     47  คน 
3.  สหกรณ์ผู้ปลูกปำล์มน้ ำมันภำคตะวันออก จ ำกัด    สมำชิก    632 คน 
4.  สหกรณ์กำรเกษตรหนองใหญ่ จ ำกัด  (ช ำระบัญชี) 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
      สหกรณ์ทั้ ง 3 แห่ง เป็นสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ผลผลิตหลัก ได้แก่ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน                       
และมันส ำปะหลัง  สหกรณ์ด ำเนินธุรกิจรวบรวมยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน ธุรกิจแปรรูปยำงแท่ง STR 20 ธุรกิจจัดหำ
สินค้ำมำจ ำหน่ำย และธุรกิจสินเชื่อ   
  สหกรณ์ 1 แห่ง เลิกสหกรณ์ ตำม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 71 (3) 
สหกรณ์ไม่อำจด ำเนินกิจกำรให้เป็นผลดี หรือกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สหกรณ์                  
หรือประโยชน์ส่วนรวม   

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 ปัญหำของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยจัดที่ดิน สมำชิกมีควำมหลำกหลำย ต้องปรับทัศนคติ                
ให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ปัญหำอยู่ที่ที่ดินท ำกิน สำธำรณูปโภคยังไม่มีควำมพร้อม ต้องมีกำรปรับสภำพดินท ำกิน                   
ให้สมบูรณ์ก่อนมีกำรเพำะปลูกพืช ซึ่งสหกรณ์ได้รับกำรสนับสนุนจำกหลำยหน่วยงำน  

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
       แนวทำงกำรแนะน ำส่งเสริม :  ปัญหำของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยจัดที่ดิน ควรมีกำรวำงแผน
บริหำรจัดกำรทั้งระบบ ทั้งด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรงำนสหกรณ์ ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ ด้ำนสำธำรณูปโภค              
ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำรงชีพของสมำชิก กำรด ำเนินธุรกิจต้องวำงแผนให้ครอบคลุมและสอดคล้อง                
กับสภำพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  

 สหกรณ์ที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
          สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากัด 

  ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
        สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนเขำซก จ ำกัด เป็นสหกรณ์ภำคกำรเกษตรที่ด ำเนินธุรกิจรวบรวมยำงพำรำ 
แปรรูปยำงแท่ง STR 20 เป็นสหกรณ์ที่จัดชั้นคุณภำพอยู่ในระดับ 1  ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ระดับดีเลิศ               
(ร้อยละ 97)  คณะกรรมกำรมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงระมัดระวัง มีแผนงำนชัดเจนที่จะขยำยธุรกิจ                         
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันให้สูงขึ้น แม้สถำนกำรณ์ด้ำนรำคำยำงพำรำยังผันผวนตลอดเวลำ สหกรณ์มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ท ำให้ผลประกอบกำรไม่ขำดทุน  
 

อ าเภอหนองใหญ่ 
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อ ำเภอพนัสนิคม มีสหกรณ์ จ ำนวน  2  แห่ง จ ำนวนสมำชิก ทั้งหมด 661 คน และกลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง 
จ ำนวนสมำชิก ทั้งหมด 270 คน  และสหกรณ์ช ำระบัญชี 2 แห่ง 

1.  สหกรณ์กำรเกษตรพนัสนิคม จ ำกัด     สมำชิก 536 คน 
2.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนัสนิคม จ ำกัด     สมำชิก 125 คน 
3.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุ่งขวำง      สมำชิก  49  คน 
4.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำวัดโบสถ์      สมำชิก  36  คน 
5.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำวัดหลวง      สมำชิก  62  คน 
6.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกเพลำะ     สมำชิก  59  คน 
7.  กลุ่มเกษตรกรท ำไร่หนองขยำด     สมำชิก  64  คน 
8.  สหกรณ์บริกำรศุภนิมติหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จ ำกัด (ช ำระบัญชี) 
9.  ร้ำนสหกรณ์ภูมิปัญหำชุมชนท้องถิ่นชลบุรี จ ำกัด  (ช ำระบัญชี) 

 ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 สหกรณก์ำรเกษตรพนัสนิคม จ ำกัด เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ ที่ให้บริกำรสมำชิกได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

ของสหกรณ์  คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่ชัดเจนที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กรเป็นที่ พ่ึ งของสมำชิก                         
สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยนไม่สำมำรถปิดบัญชีได้อยู่ระหว่ำงตรวจสอบบัญชี  กลุ่มเกษตรกรในอ ำเภอพนัสนิคม
ด ำเนินธุรกิจสินเชื่อมีเงินทุนเพียงพอ ไม่ต้องกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 ปัญหำของสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ในอ ำเภอพนัสนิคม ประสบปัญหำกำรด ำเนินธุรกิจสินเชื่อ ที่ไม่สำมำรถ

ติดตำมเร่งรัดหนี้สินได้ ท ำให้มีลูกหนี้ค้ำงช ำระจ ำนวนมำก   

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
  แนวทำงกำรแนะน ำส่งเสริม :  

- ทบทวนระเบียบว่ำด้วยกำรให้กู้เงินกับสมำชิก ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจและสอดคล้อง               
กับระยะเวลำที่มำแห่งรำยได้ เพ่ือน ำเงินมำช ำระหนี้ได้ภำยในก ำหนด 

 - ทบทวนกระบวนกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกด้วยควำมรัดกุมรอบคอบเป็นไปตำมข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์อย่ำงเคร่งครัด โดยต้องพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ประวัติและพฤติกรรมทำงกำรเงิน              
ของผู้กู้ หลักประกัน รวมถึง เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตำมที่สหกรณ์เห็นสมควรน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติเงินกู้              
แก่สมำชิก 

 
 
 
 
 

อ าเภอพนัสนิคม 
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 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          - สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จ ากัด 

 ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 เป็นสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ สหกรณ์ด ำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย  

(ปั๊มน้ ำมันปตท.,ร้ำนกำแฟอเมซอน) ธุรกิจบริกำร (ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น) สหกรณ์กำรเกษตรพนัสนิคม จ ำกัด                 
เป็นสหกรณท์ี่เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสมำชิกสหกรณ์ได้ในระดับหนึ่ง แนวทำงกำรพัฒนำสหกรณ์ต้องผลักดันให้สหกรณ์
ท ำธุรกิจรวบรวมข้ำว หรือผลผลิตอื่นจำกสมำชิกเป็นกำรเพิ่มปริมำณธุรกิจให้กับสหกรณ์  ส ำหรับปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำน 
ซึ่งมีจ ำนวนไม่มำกเมื่อเทียบกับสหกรณ์อ่ืน ๆ ในอ ำเภอ คณะกรรมกำรมีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 
ให้กับสมำชิกที่ประสบปัญหำไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ สหกรณ์มีกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ในกำรประชุมกลุ่มสมำชิก                  
ปีละ 2 ครั้ง มีกำรติดตำมผลกำรเร่งรัดหนี้เป็นประจ ำทุกเดือน 

 
 
 

อ ำเภอศรีรำชำ มีสหกรณ ์จ ำนวน 22 แห่ง  สมำชิกทั้งหมด 13,383 คน  และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 4 แห่ง   
สมำชิกทั้งหมด 236 คน   

 สหกรณ์มีสถำนะด ำเนินงำน   จ ำนวน  16  แห่ง   
 สหกรณ์มีสถำนะหยุดด ำเนินกำร จ ำนวน    1  แห่ง 
 สหกรณ์อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี จ ำนวน    5  แห่ง 
 กลุ่มเกษตรกรมีสถำนะด ำเนินงำน  จ ำนวน    4  แห่ง 

 

 ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. ด้ำนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

       1.1 ผลกำรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
            1) กำรรักษำมำตรฐำน 
           รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”   จ ำนวน    7   แห่ง 
   รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดีมำก”   จ ำนวน    5   แห่ง 
   รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดี”    จ ำนวน    1  แห่ง 

2) กำรยกระดับมำตรฐำน 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดีมำก” ขึ้นเป็น “ดีเลิศ”  จ ำนวน    -   แห่ง 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดี” ขึ้นเป็น “ดีเลิศ”  จ ำนวน    1   แห่ง 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดี” ขึ้นเป็น “ดีมำก”  จ ำนวน    -  แห่ง 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ไม่ผ่ำนมำตรฐำน” ขึ้นเป็น “ดี” จ ำนวน    -   แห่ง  
       3) ไม่สำมำรถรักษำระดับมำตรฐำนได้    จ ำนวน    2  แห่ง 

 4) ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน    จ ำนวน    -   แห่ง 
 

อ าเภอศรีราชา 
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1.2 ผลกำรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร 
   ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน    จ ำนวน    3   แห่ง 
   ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน   จ ำนวน    1   แห่ง 

2. ด้ำนแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2.1 กำรแนะน ำส่งเสริมในเรื่องกำรด ำเนินกำรและกำรด ำเนินคดีเมื่อตรวจสอบและพบว่ำเจ้ำหน้ำที่

สหกรณ์ได้ท ำกำรทุจริตยักยอกเงินของสหกรณ์ไปใช้ส่วนตัวโดยกำรปลอมแปลงเอกสำรรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

2.2 สหกรณ์ที่สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรท ำธุรกิจน้อยกว่ำร้อยละ 60 นั้น ได้เข้ำไปแนะน ำส่งเสริม 
โดยให้สหกรณ์เ พ่ิมปริมำณธุรกิจทั้ งกำรให้ เงินกู้และด ำเนินธุรกิจเงินรับฝำกจำกสมำชิกส ำหรับสหกรณ์                    
ประเภทออมทรัพย์ และแนะน ำให้สหกรณ์หำแนวทำงในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สมำชิกมำซื้อสินค้ำของสหกรณ์ส ำหรับ
สหกรณ์ประเภทร้ำนค้ำ แต่สหกรณ์ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำได้ ดังนั้น แผนในกำรพัฒนำให้สมำชิกมี    
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจกับสหกรณ์มำกกว่ำร้อยละ 60 จึงยังต้องด ำเนินกำรต่อเนื่องในปีต่อไป 

2.3 กำรแนะน ำให้สหกรณ์ระดมเงินทุนจำกสมำชิกโดยกำรด ำเนินธุรกิจรับฝำกเงินหรือจัดท ำเป็น
โครงกำรรับฝำกเงินหรือโครงกำรระดมทุนเรือนหุ้น เพ่ือน ำเงินทุนมำด ำเนินธุรกิจและให้บริกำร  ที่สอดคล้องกับ             
ควำมต้องกำรของสมำชิกโดยมิต้องสร้ำงหนี้สินจำกภำยนอก 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือ COVID-19 และมำตรกำรในกำรป้องกันที่ภำครัฐ

ก ำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันแพร่ระบำด ส่งผลกระทบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ท้ังในด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรด ำเนินธุรกิจ  
2. กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์สร้ำงปัญหำให้แก่สหกรณ์เป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะสหกรณ์ที่ประสบ

ปัญหำข้อบกพร่องจำกกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์รำยก่อนซึ่งยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ ปัจจุบันสถำนะทำงกำรเงิน
ของสหกรณ์อยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจำกไม่มีรำยได้หรือทุนใด ๆ ที่จะพยุงสหกรณ์ไว้ให้ด ำเนินกำรได้ตำมปกติ                   

อีกทั้งยังมีหนี้สินที่ต้องช ำระกับสถำบันกำรเงิน ซึ่งในส่วนนี้สหกรณ์ยังตรวจพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์               
รำยดังกล่ำวได้กระท ำกำรทุจริตยักยอกเงินของสหกรณ์น ำไปใช้ส่วนตัวด้วย จึงท ำให้หนี้ของสหกรณ์ไม่ลดลง อีกทั้งยังมี
ค่ำปรับเพ่ิมข้ึนด้วย 

3. กำรติดตำมลูกหนี้ค้ำงนำนรวมถึงกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีกระท ำได้ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกสหกรณ์                     
ไม่มีทุนในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  

4. กำรใช้อ ำนำจเพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพย์สินของกรรมกำรบำงรำยสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่สหกรณ์ 
5. สหกรณ์ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกได้ เช่น สหกรณ์แห่งหนึ่ง

สมำชิกส่วนใหญ่มีฐำนะเนื่องจำกท ำงำนในบริษัทน้ ำมัน ต้องกำรที่จะฝำกเงินกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจเงินรับฝำกได้เนื่องจำกควำมไม่พร้อมในหลำย ๆ ด้ำน หรือสหกรณ์บำงแห่งก ำหนดให้มีเงินกู้ พิ เศษ                     
เพ่ือกำรเคหะสงเครำะห์ แต่ในวิธีปฏิบัติกลับมีเงินทุนไม่เพียงต่อควำมต้องกำรของสมำชิก เป็นต้น 
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 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อย่ำงต่อเนื่องและเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์

ควรให้ควำมช่วยเหลือแก่สหกรณ์อย่ำงใกล้ชิดตำมบทบำทหน้ำที่ 
2. ส่งเสริมอำชีพให้แก่สมำชิกเพ่ือสร้ำงรำยได้ และแนะน ำให้สหกรณ์และสมำชิกน ำหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินกำรและกำรด ำเนินชีวิต 
3. ปรึกษำหำรือสหกรณ์ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรติดตำมทวงหนี้เพ่ือหำแนวทำงในกำรติดตำมหนี้จำก

ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระ หำกมีเงินจ ำนวนหนึ่งที่ได้มำ ให้ขอเจรจำกับเจ้ำหนี้ภำยนอกเพ่ือแบ่งช ำระหนี้ที่มีอยู่ ติดตำมผล            
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ส ำรวจควำมต้องกำรของสมำชิกในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำประมวลผลและหำวิธีและ
แนวทำงในกำรสร้ำงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรท ำธุรกิจกับสหกรณ ์

 
 
 

อ ำเภอบำงละมุง มีสหกรณ์จ ำนวน  14 แห่ง  สมำชิกทั้งหมด 2,896 คน  และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 2 แห่ง   
สมำชิกทั้งหมด  113  คน 

 สหกรณ์มีสถำนะด ำเนินงำน   จ ำนวน  13  แห่ง   
 สหกรณ์มีสถำนะหยุดด ำเนินกำร จ ำนวน    1  แห่ง 
 สหกรณ์อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี จ ำนวน    -   แห่ง 
 กลุ่มเกษตรกรมีสถำนะด ำเนินงำน  จ ำนวน    2  แห่ง 

 

 ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. ด้ำนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1.1 ผลกำรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
 1) กำรรักษำมำตรฐำน 
  รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”    จ ำนวน  3  แห่ง 

รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดีมำก”    จ ำนวน  2  แห่ง 
  รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดี”    จ ำนวน   -  แห่ง 

2) กำรยกระดับมำตรฐำน 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดีมำก” ขึ้นเป็น “ดีเลิศ”  จ ำนวน  -   แห่ง 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดี” ขึ้นเป็น “ดีเลิศ”   จ ำนวน  1  แห่ง 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดี” ขึ้นเป็น “ดีมำก”   จ ำนวน  1  แห่ง 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ไม่ผ่ำนมำตรฐำน” ขึ้นเป็น “ดี” จ ำนวน  -   แห่ง  
  3) ไม่สำมำรถรักษำระดับมำตรฐำนได้    จ ำนวน  2  แหง 
  4) ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน    จ ำนวน  3  แห่ง 

5) ยังไม่เข้ำเกณฑ์ที่ต้องประเมินมำตรฐำน   จ ำนวน  1  แห่ง 
 

อ าเภอ บางละมุง 
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1.2 ผลกำรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร 
  ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน    จ ำนวน  2 แห่ง 
  ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน    จ ำนวน  -  แห่ง 

2. ด้ำนแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2.1 กำรแนะน ำให้สหกรณ์รับฝำกเงินจำกสหกรณ์อ่ืนในบริเวณใกล้เคียงกันในอัตรำดอกเบี้ย             

ที่ถูกกว่ำกำรกู้ยืมเงิน ธกส. เพ่ือแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยและแก้ไขปัญหำช่วงระหว่ำงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส              
โคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสหกรณ์เป็นอย่ำงมำก ทั้งในด้ำนกำรด ำเนินงำน                
และกำรด ำเนินธุรกิจ 

2.2 กำรแก้ไขปัญหำกำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ่ำยเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกที่อยู่ต่ำงประเทศ               
แต่ให้บุคคลอื่นเช่ำบ้ำน (สหกรณ์บริกำรประเภทหมู่บ้ำน) 

2.3 สหกรณ์สำมำรถปิดบัญชีและจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ (สหกรณ์ที่ไม่สำมำรถปิดบัญชีได้
มำกกว่ำ 1 ปีขึ้นไป) 

2.4 ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เปลี่ยนแปลงจำกขำดทุนทุกปีเป็นมีก ำไร และมีกำรจัดสรรก ำไร
ตำมท่ีข้อบังคับก ำหนด 

2.5 ให้ค ำแนะน ำแก่สหกรณ์กำรเกษตรในกำรด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และให้ควำม-
ช่วยเหลือในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 

2.6 ให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์และกำรด ำเนินกำร               
ตำมข้ันตอนและวิธีกำรทำงกฎหมำย 

2.7 ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ตั้งใหม่ 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID 19 และมำตรกำรในกำร

ป้องกัน ที่ภำครัฐก ำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันแพร่ระบำด ส่งผลกระทบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ทั้งในด้ำนกำรด ำเนินงำน
และกำรด ำเนินธุรกิจ  

2. สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในกำรจัดซื้อที่ดิน ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิก และยังขำดข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรปลูกพืชผล ทำงกำรเกษตรที่ชัดเจนของสมำชิก 
นอกจำกนี้ ธุรกิจกำรรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกนั้นเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและฝ่ำยจัดกำรยังไม่มี
ประสบกำรณ์ในด้ำนนี้ 

3. กำรขำดควำมร่วมมือของสมำชิกทั้งในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสหกรณ์หรือกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกับ
สหกรณ์ อีกท้ังสมำชิกบำงรำยยังไม่เข้ำใจหรือไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำน ในรูปแบบสหกรณ์ 

4. ทุนด ำเนินงำนภำยในไม่เพียงพอจนท ำให้ต้องกู้ยืมจำกแหล่งเงินทุนภำยนอก ได้แก่ ธนำคำร                 
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จ ำกัด (ธกส.) , กองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.)  และแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ  

5. สมำชิกได้รับผลกระทบอย่ำงหนักจำกกำรแพร่ระบำดของ เชื้อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019             
หรือ COVID-19 จนท ำให้มีรำยได้ไม่เพียงพอที่จะช ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 
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6. กำรบริหำรงำนในรูปแบบสหกรณ์ไม่เหมำะกับสหกรณ์บริกำรประเภทหมู่บ้ำน เนื่องจำกผู้อยู่อำศัย             
ในหมู่บ้ำนทั้งที่เป็นสมำชิกและไม่เป็นสมำชิกไม่ให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อีกทั้งผู้ที่ได้รับเลือก
จำกที่ประชุมใหญ่ให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรบำงส่วนต้องแบกรับภำระทั้งหมดที่เป็นปัญหำของหมู่บ้ำน ท ำให้ไม่มีใครอยำก
เสียสละเป็นกรรมกำร 

7. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรยังไม่เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรของตนเอง                   
และบำงแห่งไม่ศึกษำระเบียบและข้อบังคับของตนเองอีก ท ำให้กำรตัดสินใจกระท ำบำงอย่ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
และข้อบังคับท่ีก ำหนด 

8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำสถำนที่ท ำธุรกิจจัดจ ำหน่ำยน้ ำมันของสหกรณ์บำงแห่งเพ่ิมสูงขึ้นเป็นจ ำนวนมำก 
ท ำให้สหกรณ์ต้องแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจนผลประกอบกำรขำดทุน และกำรย้ำยสถำนที่ท ำกำรกระท ำได้ยำก 
เนื่องจำกกำรจัดตั้งปั๊มจ ำหน่ำยน้ ำมันต้องได้รับกำรอนุญำตจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องค ำนึงถึงชุมชน             
ในบริเวณท่ีจะจัดตั้งประกอบด้วย 

9. สหกรณ์ตั้งใหม่ : กำรด ำเนินงำนในขณะที่เป็นกลุ่มฯ ก่อนกำรจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ประกอบกับระบบกำร
จัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่มีประสิทธิภำพดีพอ ท ำให้กำรโอนข้อมูลจำกกลุ่มฯ มำยังสหกรณ์กระท ำได้ล่ำช้ำกว่ำที่ควร 

10. บุคลำกรของสหกรณ์ตั้งใหม่ยังขำดควำมช ำนำญในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของสหกรณ์                
อีกท้ังควำมรู้ควำมเข้ำใจของสมำชิกเกี่ยวกับสหกรณ์ยังมีน้อย 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. สหกรณ์ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรสมำชิก เนื่องจำกสมำชิกปรับเปลี่ยน

กำรประกอบอำชีพจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมเมืองมำกข้ึนเรื่อยๆ  
2. ส่งเสริมอำชีพให้แก่สมำชิกเพ่ือสร้ำงรำยได้ และแนะน ำให้สหกรณ์และสมำชิกน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินกำรและกำรด ำเนินชีวิต 
3. ส ำรวจควำมต้องกำรของสมำชิกในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำประมวลผลและหำวิธี            

และแนวทำงในกำรสร้ำงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรท ำธุรกิจกับสหกรณ์ 
4. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในเรื่องของกำรบริหำรลูกหนี้ โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำม

เชี่ยวชำญในด้ำนดังกล่ำว เช่น ธกส. มำให้ควำมรู้ และเชิญตัวแทนจำกสหกรณ์ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรติดตำมทวง
ถำมหนี้จำกสมำชิกผู้ค้ำงช ำระเงินกู้มำให้แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

5. แนะน ำ ส่งเสริมให้สหกรณ์พ่ึงพำตนเองก่อนเป็นล ำดับแรก โดยกำรจัดหำทุนจำกสมำชิก เพ่ือลดปัญหำ
ค่ำใช้จ่ำยและปัญหำที่เกิดจำกวิกกฤตกำรณ์ใด ๆ ที่ไม่อำจควบคุมได้ กำรใช้ทุนของตนเองเป็นหลักจะท ำให้สหกรณ์
ได้รับผลกระทบจำกควำมเดือดร้อนที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกลดลง 

6. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรบริหำรงำนในรูปแบบสหกรณ์แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร รวมถึงจัด
อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก 

7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตั้งใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ และก ำกับดูแลให้ปฏิบัติภำยใต้กรอบ
กฎหมำย 
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อ ำเภอสัตหีบ มีสหกรณ์จ ำนวน  8  แห่ง  สมำชิกทั้งหมด 42,457 คน  และกลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง                    
สมำชิกทั้งหมด  96  คน 

 สหกรณ์มีสถำนะด ำเนินงำน   จ ำนวน  7  แห่ง   
 สหกรณ์มีสถำนะหยุดด ำเนินกำร จ ำนวน  1  แห่ง 
 สหกรณ์อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี จ ำนวน  -   แห่ง 
 กลุ่มเกษตรกรมีสถำนะด ำเนินงำน  จ ำนวน  1  แห่ง 

 

 ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. ด้ำนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ผลกำรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
          1) กำรรักษำมำตรฐำน 
 รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”    จ ำนวน  5  แห่ง 
 รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดีมำก”    จ ำนวน  2  แห่ง 
 รักษำมำตรฐำนอยู่ในระดับ “ดี”    จ ำนวน   -  แห่ง 
 2) กำรยกระดับมำตรฐำน 
  ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดีมำก” ขึ้นเป็น “ดีเลิศ”  จ ำนวน  -   แห่ง 

ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดี” ขึ้นเป็น “ดีเลิศ”   จ ำนวน  -  แห่ง 
        ยกระดับมำตรฐำนจำก “ดี” ขึ้นเป็น “ดีมำก”   จ ำนวน  -  แห่ง 

ยกระดับมำตรฐำนจำก “ไม่ผ่ำนมำตรฐำน” ขึ้นเป็น “ดี”  จ ำนวน  -   แห่ง  
 3) ไม่สำมำรถรักษำระดับมำตรฐำนได้    จ ำนวน  -  แหง 
 4) ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน    จ ำนวน  -  แห่ง 
  5) ยังไม่เข้ำเกณฑ์ที่ต้องประเมินมำตรฐำน    จ ำนวน  1  แห่ง 

1.2 ผลกำรรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน     จ ำนวน  1 แห่ง 

    ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน    จ ำนวน  -  แห่ง 
2. ด้ำนแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  

2.1 ให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือสหกรณ์ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์จนส ำเร็จลุล่วงและได้รับ              
กำรอนุมัติจำกท่ีประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้ว 

2.2 ให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือสหกรณ์ในกำรจัดท ำข้อมูลเอกสำรประกอบกำรประเมินโครงกำร
สหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล (หลักประสิทธิผล) จนสำมำรถได้รับคะแนนประเมินที่เพ่ิมขึ้น 

2.3 สหกรณ์ที่ไม่สำมำรถปิดบัญชีได้มำกกว่ำ 3 ปีขึ้นไป สำมำรถปิดบัญชีและจัดส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ รวมถึงประชุมใหญ่อนุมัติงบกำรเงินเรียบร้อยแล้ว 

2.4 ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ตั้งใหม่ 

อ าเภอ สัตหีบ 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 และมำตรกำรในกำรป้องกัน

ที่ภำครัฐก ำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันแพร่ระบำด ส่งผลกระทบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  ทั้งในด้ำนกำรด ำเนินงำน               
และกำรด ำเนินธุรกิจ  

2. สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในกำรจัดซื้อที่ดิน ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิก และยังขำดข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรปลูกพืชผล ทำงกำรเกษตรที่ชัดเจนของสมำชิก 
นอกจำกนี้ ธุรกิจกำรรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกนั้นเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและฝ่ำยจัดกำรยังไม่มี
ประสบกำรณ์ในด้ำนนี้ 

3. บุคลำกรของสหกรณ์ตั้งใหม่ยังขำดควำมช ำนำญในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของสหกรณ์ อีกทั้ง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของสมำชิกเกี่ยวกับสหกรณ์ยังมีน้อย เนื่องจำกเป็นสหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นจำกปัญหำควำมเดือดร้อน
ด้ำนที่อยู่อำศัยของประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเวนคืนที่ดินในเขตทหำรเรือ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. สหกรณ์ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรสมำชิก เนื่องจำกสมำชิกปรับเปลี่ยน

กำรประกอบอำชีพจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมเมืองมำกข้ึนเรื่อยๆ  
2. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำหลักกำรบริหำรงำนในรูปแบบสหกรณ์แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร รวมถึงจัดอบรม

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตั้งใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ และก ำกับดูแลให้ปฏิบัติภำยใต้กรอบกฎหมำย 
 

 
 

อ ำเภอเกำะสีชัง มีสหกรณ์จ ำนวน  2 แห่ง  สมำชิกทั้งหมด 406 คน  ประกอบด้วย  
1) สหกรณ์บ้ำนมั่นคงเกำะสีชัง จ ำกัด  มีสมำชิก จ ำนวน 89 คน 
2) สหกรณ์บริกำรเกำะสีชัง จ ำกัด  มีสมำชิก จ ำนวน 317 คน 

      กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง กลุ่มเกษตรกรท ำประมงท่ำเทววงษ์  มีสมำชิกจ ำนวน  103 คน   
        

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
           (1) ระดับมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง ไม่น ำมำประเมิน เนื่องจำกเป็นสหกรณ์ที่หยุดด ำเนินกำร 1 แห่ง และเป็นสหกรณ์
ที่ตั้งใหม่ด ำเนินกำรแต่จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี 1 แห่ง 
 กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง ไม่ผ่ำนมำตรฐำน เนื่องจำกกลุ่มเกษตรกรไม่สำมำรถปิดบัญชีได้  ตั้งแต่                     
31 ธันวำคม 2558 
   (2) ระดับชั้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ 30 กันยำยน 2563  
    สหกรณ ์ทั้ง 2 แห่ง อยู่ระดับชั้น 3 
    กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง อยู่ระดับชั้น 3  

 

อ าเภอเกาะสีชัง 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. สถำนกำรณ์วิกฤตกำรณ์จำกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสหกรณ ์            

และกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจและด้ำนกำรคมนำคม เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่อ ำเภอเกำะสีชังเป็นเกำะ  
2. สหกรณ์ประสบผลขำดทุนสะสม เกินกึ่งหนึ่งของมูลค่ำหุ้น สหกรณ์ไม่สำมำรถปิดบัญชีได้ เนื่องจำก              

มีกำรสับเปลี่ยนผู้จัดท ำบัญชีหลำยคน ซึ่งผู้จัดท ำบัญชีไม่มีควำมรู้ด้ำนบัญชี ท ำให้กำรจัดท ำบัญชีไม่เป็นไป               
ตำมหลักกำรลงบัญชี มีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไม่ครบถ้วน จึงท ำให้ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถตรวจสอบและรับรอง
งบกำรเงินได้  

3. สมำชิกส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำใจบทบำท หน้ำที่ของตนเอง 
4. สหกรณจ์ัดตั้งใหม่ แม้ว่ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะผ่ำนกำรอบรม แต่ยังขำดประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้

โดยเฉพำะด้ำนบัญชีและกำรบริหำรงำนในรูปแบบสหกรณ์ 
5. กลุ่มเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัญชีผิดพลำดและไม่เป็นปัจจุบัน แม้ว่ำผู้สอบบัญชีจะแนะน ำวิธีกำรจัดท ำ

แล้ว รวมทั้งคณะกรรมกำรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุและบำงส่วนประกอบอำชีพนอกพ้ืนที่เกำะสีชัง 
6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งกำรก ำหนดระเบียบไม่ครอบคลุม             

กำรด ำเนินงำน  

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. แนะน ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง                

เพ่ือให้เป็นตำมข้อบังคับ เป็นกำรใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำรผ่ำนมติที่ประชุมในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ เช่น                      
กำรพิจำรณำรับสมำชิกเข้ำใหม่-สมำชิกลำออก เป็นต้น รวมทั้งเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินกำร 

2. ประสำนส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีเข้ำแนะน ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชี กำรจัดเก็บเอกสำร
ประกอบและจัดท ำงบทดลอง 

3. จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
4. แนะน ำให้สหกรณ์พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงระเบียบที่ถือใช้แล้วให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน 

รวมทั้งก ำหนดระเบียบใหม่ให้ครอบคลุมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ 
5. แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่บัญชีและเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน            

โดยพิจำรณำมอบหมำยกรรมกำรหรือจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เพ่ิม เพ่ือให้เป็นตำมแนวทำงกำรควบคุมภำยในที่ดี 
6. แนะน ำ ส่งเสริมให้สหกรณ์ประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สมำชิกและผู้สนใจสมัคร                 

เป็นสมำชิก โดยติดตำมกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) และด ำเนินกำรสร้ำงที่อยู่อำศัย  
ให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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  การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.  การด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร :  
 กำรจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรีจะเน้นกำรจัดตั้งสหกรณ์ในเชิงคุณภำพ โดยแรกเริ่มนั้นต้องเกิดจำก                

ควำมต้องกำรของคณะบุคคล เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและส่งเสริมกำรออมเงินของคณะบุคคลดังกล่ำว ช่วยให้มีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ที่ดีโดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.1 ขั้นเตรียมกำรและประสำนงำน  
1.2 ก ำหนดให้กำรศึกษำอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสหกรณ์ 
1.3 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิกสหกรณ์  
1.4 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  
1.5 คณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรองกำรจัดตั้งสหกรณ์เชิงคุณภำพฯ เข้ำประเมิน  
1.6 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์  
1.7 ยื่นเอกสำรกำรจดทะเบียนต่อกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

2. ผลการด าเนินงาน : 
รำยชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ด ำเนินกำรจัดตั้งใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีกำรไปให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจจัดตั้งสหกรณ์ในขั้นตอน วิธีกำร 

ตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำร อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์ และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
เกิดโดยประโยชน์กับกลุ่มสมำชิกของสหกรณ์นั้นๆ อย่ำงแท้จริง โดยมีสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ ในปีงบประมำณ 2563 
จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 

2.1 สหกรณ์บ้ำนมั่นคงเกำะสีชัง จ ำกัด (จดทะเบียนวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ.2562) 
2.2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัทยำ จ ำกัด (จดทะเบียนวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563) 
2.3. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริดจสโตน ไทร์ จ ำกัด (จดทะเบียนวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ.2563) 
2.4. สหกรณ์บริกำรส่งเสริมอำชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จ ำกัด (จดทะเบียนวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ.2563) 
2.5 สหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงพลูตำหลวง จ ำกัด (จดทะเบียนวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ.2563) 

งาน/โครงการตามภารกิจของกลุ่มจดัตั้งและสง่เสริมสหกรณ์  

ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
และงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน : 
3.1 กำรจัดตั้งสหกรณ์ในสถำนประกอบกำรและประเภทสหกรณ์เคหสถำนยังขำดควำมพร้อมในเรื่องกำรจัดกำร

อบรม ท ำให้สมำชิกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ 
3.2 คณะกรรมกำรสหกรณ์ บำงส่วนยังไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ท ำให้กำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำน

ของสหกรณ์ไม่เต็มประสิทธิภำพ และสมำชิกสหกรณ์บำงส่วนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกำรเป็น
สมำชิกสหกรณ ์

3.3 สหกรณ์ที่เตรียมขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ยังไม่เข้ำใจขั้นตอน วิธีกำรในกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ์อย่ำงถูกต้อง 

3.4 ยังไม่มีควำมพร้อมเพ่ือจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ปฏิบัติในหน้ำที่บันทึกบัญชีประจ ำสหกรณ์ 

4. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ : 
4.1  จัดอบรมคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรและสมำชิก เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่

ของตนเอง 
4.2  ติดตำมกำรจัดท ำเอกสำรยื่นค ำขอจดทะเบียนกับสหกรณ์และให้ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด 
4.3  ผลักดันให้สหกรณ์ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่บันทึกบัญชีประจ ำสหกรณ์  
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รูปภาพกิจกรรมประกอบ 
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 มาตรฐานสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี 2563 
1. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  

เพ่ือประเมินศักยภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์แต่ละแห่งว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ                            
ที่จะอ านวยการบริการประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ได้ดีเพียงใด มีความสามารถในการบริหารจัดการ             
มากน้อยเพียงใดเพ่ือจัดระดับสหกรณ์แต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  และเป็นกำรประเมินประสิทธิภำพ            
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบสหกรณ์ทุกแห่ง 

2. ผลการด าเนินงาน : สรุปผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563  
2.1 สหกรณ์ท้ังหมดจ ำนวน 118 แห่ง น ำมำจัดมำตรฐำนจ ำนวน 95 แห่ง ผลกำรประเมิน แบ่งเป็น 

ตัวช้ีวัด 
แผน ประเมินผลแล้ว ผลการประเมิน ร้อยละเม่ือเทียบกับ

แผน (แห่ง) (แห่ง) ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. สหกรณผ์่ำนระดับดี (C)  
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

83 83 79 - 95.18 

2. สหกรณร์ักษำมำตรฐำนระดับ 
ระดับดีเลิศ (A) และดีมำก (B) 
ร้อยละ 100 

74 74 68 6 91.89 

3. ผลักดันให้สหกรณผ์่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนระดับด ี(C) ให้ผ่ำน
มำตรฐำนระดับดีเลิศ (A) และดีมำก
(B) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

9 9 3 6 33.33 

4. ผลักดันสหกรณ์ที่ ไม่ผ่ำน (F) ให้
ผ่ำนเกณฑอ์ย่ำงน้อยหนึ่งระดับไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 20 

9 9 - 9 - 

2.2 กลุ่มเกษตรกรทั้งหมดจ ำนวน 27 แห่ง น ำมำจัดมำตรฐำนจ ำนวน 25 แห่ง ผลกำรประเมินแบ่งเป็น 

ตัวช้ีวัด 
แผน ประเมินผลแล้ว ผลการประเมิน ร้อยละเม่ือเทียบ

กับกลุ่มเกษตรกร        
ตามแผน 

(แห่ง) (แห่ง) ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกร         
ที่น ำมำจัดมำตรฐำน (ผ่ำนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80) 

25 25 22 3 88 
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3. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน : 
3.1 ปัญหำของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อำทิเช่น มีผลด ำเนินงำนขำดทุนสะสม ปัญหำเรื่องกำรปิดบัญชีไม่ได้            

หลำยปีติดต่อกัน สหกรณ์ไม่สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินแล้วเสร็จได้ และเจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัญชีขำดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ           
ในกำรจัดท ำบัญชี เป็นต้น 

3.2 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ยังขำดองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรให้ควำมรู้ เรื่อง อุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำร
สหกรณ์ กฎหมำยสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ ส ำหรับกำรเผยแพร่ แนะน ำ และกำรส่งเสริมสหกรณ์                     
และกลุ่มเกษตรกร 

4. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ : 
4.1 ร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลตำมเกณฑ์มำตรฐำนทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือใช้ในกำรแนะน ำส่งเสริม

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4.2 จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในหน่วยงำนและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้            

ของบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 
 

  โครงการขยายผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      
จังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  
1.1 เพื่อถอดบทเรียน ต่อยอดและขยำยผลควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ น ำไปเผยแพร่เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมำชิกสหกรณ์/            
กลุ่มเกษตรกร   

1.2 เพื ่อเป็นกำรสนับสนุน ส่งเสริมองค์ควำมรู้ กระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ได้น ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมำชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น   

    กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์นำวิกโยธิน จ ำนวน 30 คน ดังนี้ 
  - คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำร 
  - สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ได้อย่ำงโดดเด่น 
  - สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่สมัครใจและมีควำมตั้งใจน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                     
ไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่ำ 10 คน 

   พื้นที่ด าเนินการ / ระยะเวลาด าเนินการ    
 - วันที่ 21 กันยำยน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมสำน Smile Lemon ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอคลอง

เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 - วันที่ 22 กันยำยน 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์นำวิกโยธินจ ำกัด ต ำบลสัตหีบ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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2. ผลการด าเนินงาน  :  
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน น ำโดยคณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร และสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                

ของสหกรณ์ จ ำนวน 30 รำย มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน                 
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน Smile Lemon ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยแปลงดังกล่ำว
เป็นแปลงกำรเรียนรู้ แบบผสมผสำน โดยมีเป้ำหมำยให้เกษตรกรในชุมชนพ้ืนที่ได้เรียนรู้วิธีกำรท ำเกษตรปลอดภัย  
เน้นให้ควำมส ำคัญในกำรลด ละ เลิก กำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร โดยภำยในแปลงนั้นมีแหล่งเรียนรู้               
จ ำนวน 11 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ โซนศำสตร์พระรำชำ และโซนกำรท ำเกษตรนวัตกรรมใหม่                    
โดยมีสถำนีกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ได้แก่สถำนีเกี่ยวกับกำรท ำกำรเกษตร สถำนีเรียนรู้เกี่ยวกับกำรสำธิตวิธีกำรปลูกพืชต่ำง ๆ 
อำทิเช่น กิจกรรม Work shop กำรปลูกพืชกลับหัว สถำนีเรียนรู้เกี่ยวกับกำรท ำขนมต่ำง ๆ เพ่ือส ำหรับกำรประกอบอำชีพ
เสริม เป็นต้น โดยในกำรศึกษำดูงำนได้มีกำรสำธิตพร้อมฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่ำง  ๆ เพ่ือให้สมำชิกได้เรียนรู้                  
และได้ทดลองไปพร้อม ๆ กัน 

กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สมำชิกภำยหลังจำกกำรศึกษำดูงำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะมีกำรทบทวน
กำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือให้สมำชิกน ำหลักต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนไปประยุกต์ใช้ ได้เรียนรู้หลักกำรพ่ึงตนเอง              
ยึดทำงสำยกลำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพ่ือน ำไปสู่                  
กำรพัฒนำตนเองและครอบครัว  โดยสมำชิกได้เสนอควำมคิดเห็น ดังนี้ 

1. แนวทำงปฏิบัติในด้ำนกำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องเริ่มจำกตัวเองก่อนด ำเนินชีวิต                 
อย่ำงมีคุณธรรม กินอยู่ตำมอัตภำพ พ่ึงพำตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถไม่ท ำอะไรเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนำด ด ำเนินชีวิต 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษำ และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือควำมมั่นคงในอนำคต            
และเป็นที่พ่ึงผู้อื่นได้  

2. สหกรณ์ออมทรัพย์นำวิกโยธิน จ ำกัด มีแผนงำนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมให้สมำชิกและครอบครัว               
ด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนกลยุทธ์ประจ ำปีไว้อย่ำงชัดเจน และหำกน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง             
มำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรในฝ่ำยจัดกำรต่ำงอย่ำงเป็นรูปธรรมได้อย่ำงเป็นจริง และแพร่หลำย จะสำมำรถส่งผล            
ให้สหกรณ์สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงยั่งยืนในอนำคตต่อไปได ้

3. แนวคิดในด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัจจุบันมีแต่ในทำงทฤษฎีสมำชิกยังไม่น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง               
ซึ่งสหกรณ์สำมำรถน ำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นกำรปฏิบัติบนทำงสำยกลำง 
และกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน และขยำยไปยังชุมชนโดยรอบได้ 

4. กำรน ำแนวคิดในด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง นอกจำกสำมำรถน ำมำปรับใช้ตำมสภำพกำรเป็นอยู่ 
ของตนเองแล้ว ยังสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับอย่ำงกว้ำงขวำง  เช่น เชื่อมโยงบทบำทภำคธุรกิจ                    
และภำคชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

5. สมำชิกสำมำรถน ำสิ่งที่เรียนรู้จำกกำรดูงำนไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์            
ในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี 
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3. ผลลัพธ์ : 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

- สรุปผลกำรถอดบทเรียนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง           
มำประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 เล่ม 

- สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมัครใจและมีควำมตั้งใจน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                
ไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่ำ 10 คน 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : กำรถอดบทเรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์ออมทรัพย์นำวิกโยธิน จ ำกัด 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

ด้านองค์กร 
- มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม
และสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจและ
ขนำดขององค์กร 
- กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรใน

กำรดูแล ก ำกับ ควบคุมงำนที่ชดัเจน
เหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำง
บุคคล ไม่ให้บุคคลเดียวปฏิบัติงำน            
ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง  ต่อ
กำรผิดพลำดและกำรทจุริตหรือ              
กำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม โดยกำรแยก
หน้ำที่กำรอนุมัติ กำรจดบันทึก กำรเก็บ
รักษำ และกำรสอบทำนออกจำกกัน 
- มีกำรจัดท ำข้อมูลสมำชิกกำรจดัท ำข้อมูล
พื้นฐำนของสมำชิก เพื่อประโยชน์ในกำร
วำงแผนด ำเนนิธุรกิจสหกรณ์ใช้ข้อมูล
พื้นฐำนของสมำชิกในกำรวำงแผนธุรกิจ 
- ส่งเสริมสมำชิกปรับเปลี่ยนแนวทำง        
กำรด ำ เนินชี วิ ต โดยกำรลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย               
ที่ไม่จ ำเป็นลง 
 ด้านสมาชิก : ปลูกสวนครัว ปลูกผัก

รับประทำนเอง ปลูกผักริมรั้ว 
 
 

ด้านองค์กร 
- ส ห ก ร ณ์ มี ทุ น ด ำ เ นิ น ง ำ น ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ง ำ น ที่                
จะด ำเนินงำน 
-ส่งเสริมอำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยได้ 
เ ช่ น  ก ำ ร อ บ ร ม อ ำ ชี พ เ ส ริ ม                 
(ท ำขนม เป็นต้น) 
- กำรน ำเอำระบบควบคุมภำยใน มำ
ปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำร โดยกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
แยกต ำแหน่ง กำรเงิน บัญชี แยก
ออกจำกกัน /กำรก ำหนดระเบียบที่
ครอบคลุม และสอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำน 
ด้านสมาชิก 

- หาอำชีพเสริมยามวา่ง 

- มีกิจกรรมกำรออมในสหกรณ์ 

ด้านองค์กร 
- กำรระดมทุน ส่งเสริมให้สมำชิก
ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ โดยใช้
วิธีกำรถือหุ้นเพิ่ม กำรเพิ่มธุรกิจรับ
ฝำก และกำรจัดสรรทุนส ำรองและ
ทุนสะสมเพิ่ม 
- กำรติดตำมฐำนะทำงกำรเงินอย่ำง
สม่ ำเสมอ จำกสภำพคล่องในกำร
ด ำเนินงำน 
- มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
ระยะสั้น ระยะปำนกลำง ระยะยำว 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยสำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้ และปรับปรุงเมื่อพบ
ปัญหำอุปสรรค 
ด้านสมาชิก 

- มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
- ท าบัญชีครัวเรือน 
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เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

ด้านองค์กร 
- ให้กำรศึกษำอบรม ศึกษำดูงำนแนวทำงตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร และสมำชิก
ใหม่ ทุก ๆ ปี 

- เผยแพร่ควำมรู้ ข่ำวสำรอย่ำงสม่ ำเสมอพร้อมช่องทำงใน
กำรรับข้อมูล ข่ำวสำร จะสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม
ศรัทธำและควำมร่วมมือที่ดี 
- กำรจัดโครงกำรสหกรณ์จะมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ส ำ ม ำ ร ถ ช่ ว ย ใ ห้ ท ร ำ บ ถึ ง จุ ด บ ก พ ร่ อ ง  เ พื่ อ ห ำ                   
แนวทำงแก้ไขต่อไป 
ด้านสมาชิก 

- เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ด้านองค์กร 
- คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ก ำหนดเงินเฉลี่ยคืนให้กับ
สมำชิกอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรมในทุกปีเฉลี่ยร้อยละ 
17.13 
- สหกรณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำธำรณประโยชน์               
ของชุมชน เช่นบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์            

ปลูกป่า บริจาคและทุนการศึกษาแก่เด็ก เป็นต้น 

- สหกรณ์รณรงค์ให้ ลด ละ เลิกอบำยมุขต่ำง ๆ  
ด้านสมาชิก 

- สมาชิกมีวนิัยในตนเอง 

- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

- ความมีน  าใจ เสียสละ เกื อกูล 

มิติวัตถุ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติวัฒนธรรม 

- อ ยู่ แ บ บ พ อ อ ยู่ พ อ กิ น  

มี ค ว า ม ข ยั น ห มั่ น เ พี ย ร

ป ร ะ ก อ บ สั ม ม า อ า ชี พ  

เพื่อให้พึ่งตนเองได้ 

- สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งร่วม
แรง ร่วมใจมีควำมเมตตำ
เอื้ออำทรช่วยเหลือซึ่งกันไม่
เบียดเบียนกัน เอำรัดเอำ
เปรียบกัน   

- รู้จักพอคือ พอดี
พอประมำณและพอใจ  

- ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม            

ของชุมชนในพื นที่ 

 
4. ปัญหา / อุปสรรค ในการด าเนินงาน : 

4.1 สมำชิกยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในหลักแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงแท้จริง 
         4.2 กำรศึกษำดูงำนจะเป็นกำรเน้นในภำคกำรเกษตรระดับบุคคลและครัวเรือน เบื้องต้น ยังไม่สำมำรถให้บรรลุเป้ำหมำย

ตำมวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจำกไม่สำมำรถน ำมำต่อยอดในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้เข้ำกับด้ำนกำรบริหำรงำนในภำค              
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มำกเท่ำใด 

 

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ : 
5.1 กำรด ำเนินโครงกำรขยำยผลกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในสหกรณ์               

และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชลบุรี สำมำรถถอดบทเรียน ต่อยอดและขยำยผลควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ น ำไปเผยแพร่เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจให้สมำชิกคนอ่ืน  ๆ ได้        
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5.2 โครงกำรสำมำรถช่วยสนับสนุน ส่งเสริมองค์ควำมรู้ กระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจให้สหกรณ์ได้น ำแนวคิด               
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมำชิก  มีกำรด ำเนิน
ชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น   

5.3 สนับสนุนสมำชิกสหกรณ์ต้นแบบทีม่ีควำมพร้อมสำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ครบทุกด้ำน 

5.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ขึ้ นจ ำนวน 1 คณะ  
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมและประเมินผล 

5.5 ประกวด แข่งขัน กำรด ำเนินกิจกรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสมำชิก 
เป็นประจ ำปี มอบรำงวัลในวันประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของสหกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  
  1.1 เพ่ือให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์ กำรรวมกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม แก่เกษตรกร และให้                     
ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ปัญหำแก่เกษตรกรในจังหวัดชลบุรี 

 1.2 เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี                       
ในกำรพัฒนำฟื้นฟูเกษตรกร ให้สำมำรถท ำกำรผลิตทำงกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน  

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เกษตรกรและกลุ่มชำวบ้ำน เข้ำรับบริกำรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 จำกปีงบประมำณก่อน  
2. เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุร ี

พื้นที่ด าเนินการ / ระยะเวลาด าเนินการ    
- ครั้งที่ 1 ณ ต ำบลส ำนักบก อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
- ครั้งที่ 2 ณ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 
- ครั้งที่ 3 อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
- ครั้งที่ 4 ณ ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

2. ผลการด าเนินงาน : (สรุปกิจกรรมที่ด าเนินงานและระบุผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ)  
  เกษตรกรและกลุ่มชำวบ้ำนได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจในระบบงำนสหกรณ์ และได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับ                           
วิธีกำรท ำผลิตภัณฑ์น้ ำยำท ำควำมสะอำดอเนกประสงค์ พร้อมรับตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ และได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งเป็น                 
กำรส่งเสริมอำชีพและลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนได้ รวมทั้ง ได้รับผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจำกสหกรณ์โคนมบ้ำนบึง จ ำกัด                   
ซึ่งเป็นกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมอำชีพแก่สมำชิกสหกรณ์ 

3. ผลลัพธ์ : (ระบุทั้งผลลัพธ์เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ) 

     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  เกษตรกรและกลุ่มชำวบ้ำน เข้ำรับบริกำรจ ำนวน 373 คน  
 - ครั้งที่ 1 ณ ต ำบลส ำนักบก อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วันที่ 30 มกรำคม 2563 จ ำนวน 193 คน 
 - ครั้งที่ 2 ณ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี (งด) 

- ครั้งที่ 3 อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี (งด) 
- ครั้งที่ 4 ณ ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 จ ำนวน 180 คน 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 - เกษตรกรและกลุ่มชำวบ้ำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบงำนสหกรณ์มำกขึ้น และสำมำรถน ำควำมรู้                
ที่ได้สร้ำงรำยได้และลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนได้  
 - เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำมำรถร่วมบูรณำกำรและด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำน                     
ที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 
1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส  
covid – 19 

1. จังหวัดชลบุรี ขอยกเลิกกำรจัดงำนโครงกำรคลินิก
เกษตรเคลื่อนที ่

2. เมล็ดพันธ์ผักท่ีเตรียมไปไม่เพียงพอ  2. ลดปริมำณกำรแจกลง จำก 2 ถุง/คน เป็น 1 ถุง/คน 

5. ภาพถ่ายแสดงการด าเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 
ต าบลส านักบก อ าเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัด

ชลบุรี 
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปี พ.ศ. 2563 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  

 1.1 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร 
 1.2 เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีกำรจัดท ำแผนงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1. กลุ่มเกษตรกรท ำประมงบำงเสร่ 
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ ำบำงปลำสร้อย 
3. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวัดหลวง 
ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรอย่ำงน้อย 6 คน/กลุ่มเกษตรกร  
พื้นที่ด าเนินการ / ระยะเวลาด าเนินการ    

- ที่ท ำกำรกลุ่มเกษตรกรท ำประมงบำงเสร่ วันที่ 29 - 30 มิถุนำยน 2563 
- ที่ท ำกำรกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ ำบำงปลำสร้อย วันที่ 1 - 2 กรกฎำคม 2563 
- ที่ท ำกลุ่มเกษตรกรท ำนำวัดหลวง วันที่ 13 – 14 กรกฎคม 2563 

2. ผลการด าเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรท าประมงบางเสร่ 

  กลุ่มเกษตรกรมีแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร  โดยกำรวิเครำะห์ SWOT 
เพ่ือหำ จุดอ่อน จุดแข็ง และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร โดยมี
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือเป็นกำรแนะน ำกำรสร้ำงกำรตลำดในรูปแบบใหม่ ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มผ่ำนทำงระบบออนไลน์ โดยกำรสร้ำงเว็บไซต์, Facebook 
2. สร้ำงสินค้ำ พัฒนำบริกำร ธุรกิจ ให้มีคุณภำพ: กำรน ำเรือประมงที่ไม่ได้ใช้งำนมำดัดแปลงเป็นร้ำนกำแฟ/

สถำนที่ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นจุดขำยของกลุ่มที่จะดึงดูดให้ประชำชนทั่วไปเข้ำมำ 
3. สร้ำงทีมงำนที่แข็งแรง มีควำมสำมำรถ มีควำมสำมัคคี เสริมสร้ำงให้สมำชิกมีควำมเสียสละและมีส่วนร่วม

ในกำรท ำธุรกิจของกลุ่ม พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้คนรุ่มใหม่ได้เข้ำมำบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
4. สร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งทำง online และ offline 

 กลุ่มเกษตรกรมีกำรจัดท ำแผนงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. แผนด้ำนธุรกิจของกลุ่ม (ธุรกิจหลัก บริกำรสมำชิก) 
 1.1 จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยตำมควำมต้องกำรของสมำชิก เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับประมง สินค้ำอุปโภคบริโภค  
 
 
 



รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)  | 84 

ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย  โปร่งใส  ไร้ทุจรติ                                                                       ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

2. แผนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพกำรของสมำชิก 
2.1 จัดอบรมให้กับสมำชิกเรื่องบทบำทของสมำชิก 
2.2 เน้นกำรท ำช่องทำงสื่อออนไลน์ของกลุ่ มเพ่ือเพ่ิมภำพลักษณ์ขององค์กรสร้ำงควำมเชื่อมั่น                    

ให้กับสมำชิก และเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำรให้กับสมำชิก  
3. แผนด้ำนกำรท่องเที่ยว (ธุรกิจรอง บริกำรบุคคลภำยนอก) 

3.1 กำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว ให้มีควำมมั่นคง ยั่งยืน โดยกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำครัฐองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

3.2 พัฒนำ ซ่อมแซม ปรับปรุงท่ำเทียบเรือให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในปัจจุบัน 
3.3 ปรับปรุงและพัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำของกลุ่ม เช่น อำหำรทะเลสด และอำหำรทะเลแปรรูป 
3.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น กิจกรรมกำรปล่อยลูกปูกลับคืนสู่ทะเล 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าบางปลาสร้อย 

  กลุ่มเกษตรกรมีแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร โดยกำรวิเครำะห์ SWOT 
เพ่ือหำ จุดอ่อน จุดแข็ง และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร                 
โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือเป็นกำรแนะน ำกำรสร้ำงกำรตลำดในรูปแบบใหม่ ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มผ่ำนทำงระบบออนไลน์ โดยกำรสร้ำงเว็บไซต์, Facebook 
2. สร้ำงสินค้ำ พัฒนำบริกำร ธุรกิจ ให้มีคุณภำพ: กำรน ำเรือประมงที่ไม่ได้ใช้งำนมำดัดแปลงเป็นร้ำนกำแฟ/

สถำนที่ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นจุดขำยของกลุ่มที่จะดึงดูดให้ประชำขนทั่วไปเข้ำมำ 
3. สร้ำงทีมงำนที่แข็งแรง มีควำมสำมำรถ มีควำมสำมัคคี เสริมสร้ำงให้สมำชิกมีควำมเสียสละและมีส่วนร่วม

ในกำท ำธุรกิจของกลุ่ม พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้คนรุ่มใหม่ได้เข้ำมำบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
4. สร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งทำง online และ offline 
  กลุ่มเกษตรกรมีกำรจัดท ำแผนงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. แผนพื้นฐำน  
- กำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนสมำชิก/ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันและส ำรวจควำมต้องกำรท ำธุรกิจด้ำนต่ำง  ๆ

2. แผนพัฒนำบุคลำกร  
- กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ พ้ืนฐำนแก่คณะกรรมกำรและสมำชิกกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้ำงอุดมกำรณ์                 

ของกลุ่มร่วมกัน  
3. แผนพัฒนำธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย  

- จัดหำสินค้ำอุปกรณ์กำรประมงท่ีจะจ ำหน่ำยให้กับสมำชิก เช่น ไผ่ตรง อวน 
4. แผนระดมทุน  

- ส่งเสริมกำรระดมทุนจำกภำยในจำกสมำชิก โดยกำรส่งเสริมให้สมำชิกถือหุ้นเพ่ิม และส่งเสริม             
กำรออมทรัพย์ภำยในกลุ่มเพิ่มขึ้น เพ่ือน ำมำเป็นทุนด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร 
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5. แผนกำรด ำเนินงำน 
- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ 
- มีกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่บัญชี 
- กำรควบคุมภำยในของกลุ่มที่มีประสิทธิภำพ 

กลุ่มเกษตรกรท านาวัดหลวง 

  กลุ่มเกษตรกรมีแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร  โดยกำรสร้ำงเครือข่ำย               
และกำรเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกร โดยวิเครำะห์สภำพกำรณ์และสถำนกำรณ์ปัจจุบัน             
ด้ำนศักยภำพของกลุ่มทุกด้ำน คือ กำรรู้จักตนเอง รู้จักขีดควำมสำมำรถของคนในกลุ่ม เช่น ผู้น ำกลุ่ม สมำชิกกลุ่ม               
รู้จักปัจจัยโดยรวมที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อกลุ่มทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ หลักจำกนั้นให้สรุปผลเพ่ือวำงแผน                     
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเป็นกำรแนะน ำกำรสร้ำงกำรตลำดในรูปแบบใหม่ดังนี้  

1. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มผ่ำนทำงระบบออนไลน์ โดยกำรสร้ำงเว็บไซต์ , Facebook 
2. สร้ำงสินค้ำ พัฒนำบริกำร ธุรกิจ ให้มีคุณภำพ 
3. สร้ำงทีมงำนที่แข็งแรง มีควำมสำมำรถ มีควำมสำมัคคี เสริมสร้ำงให้สมำชิกมีควำมเสียสละและมีส่วนร่วม

ในกำรท ำธุรกิจของกลุ่ม พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้คนรุ่มใหม่ได้เข้ำมำบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
4. สร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งทำง online และ offline 

  กลุ่มเกษตรกรมีกำรจัดท ำแผนงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. แผนพื้นฐำน  

- กำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนของสมำชิกกลุ่มเกษตร  
- ปรับปรุงอำคำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดหลวงแหง่เก่ำให้เป็นอำคำรส ำนักงำนของกลุ่มเกษตรกร 

 2. แผนพัฒนำบุคลำกร  
- ให้ควำมรู้กับคณะกรรมกำรและสมำชิกเกี่ยวกับบทบำทของสมำชิก และอุดมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำร

สหกรณร์วมทั้งควำมรู้เกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
- ศึกษำดูงำนกับสหกรณ์ดีเด่น 

 3. แผนพัฒนำองค์กร 
- ขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในระดับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์  
- แผนระดมทุนภำยในกลุ่มเกษตรกรเพ่ือน ำมำเป็นทุนด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร โดยกำรส่งเสริม           

กำรถือหุ้นเพ่ิมเป็นรำยปี, ส่งเสริมกำรออมของสมำชิก โครงกำรสัจออมทรัพย์วันละ 1 บำท ให้สมำชิกเปิดบัญชี              
ออมทรัพย์ทุกคน 

- แผนกำรจ้ำงพนักงำนบัญชี  
- สร้ำงเครือข่ำยภำยในองค์กร โดยกำรตั้งกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม (7 หมู่) 
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4. แผนพัฒนำธุรกิจ 
- ขยำยธุรกิจสินเชื่อ 
- ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 

แผนระดมทุนจำกภำยนอก  
- กำรเข้ำหำแหล่งเงินทุน ส่งเสริมให้สมำชิกกลุ่มเข้ำเป็นสมำชิกสหกรณ์ระดับอ ำเภอ 
- โครงกำรตลำดกลำงข้ำว  

3. ผลลัพธ์ : 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 - กลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร ฯ จ ำนวน 3/18 (แห่ง/คน) 
     ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 - กลุ่มเกษตรกรมีแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร 
 - กลุ่มเกษตรกรมีกำรจัดท ำแผนงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 1. กำรก ำหนดวันโครงกำรไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริหำร 

2. สภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หน่วยงำนไม่สนใจ ไม่ให้ควำมช่วยเหลือ  
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1. กลุ่มเกษตรกรท ำประมงบำงเสร่ ในวันที่ 29 – 30 มิถุนำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ ำบำงปลำสร้อย ในวันที่ 1 – 2 กรกฎำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

3. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวัดหลวง ในวันที่ 13 – 14 กรกฎำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 
รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)  | 88 

ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย  โปร่งใส  ไร้ทุจรติ                                                              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

  โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  
 1.1 วัตถุประสงค์ : 
   1. เพ่ือเผยแพร่กำรสหกรณ์ให้แก่กลุ่มชำวบ้ำนและเกษตรกรในเขตพ้ืนที่รอยต่อ 5 จังหวัด             
(ภำคตะวันออก) ให้สำมำรถน ำหลักของกำรสหกรณ์ไประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                             
   2. กลุ่มชำวบ้ำนและเกษตรกรสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร มีรำยได้เพ่ิม                   
และลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนได้      
 1.2 เป้ำหมำย : 

ชำวบ้ำนและเกษตรกร หมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 6 ในต ำบลพลวงทอง อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 30 รำย 
และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จ ำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน 
 1.3 พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร : 
   อำคำรอเนกประสงค์ซอยชำลี หมู่ที่ 4 ต ำบลพลวงทอง อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี                                                                              
2. ผลการด าเนินงาน : (สรุปกิจกรรมที่ด าเนินงานและระบุผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ)  
 กลุ่มชำวบ้ำนและเกษตรกร ในพ้ืนที่โครงกำรฯ ได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์  และกำรพัฒนำ
ส่งเสริมอำชีพ จ ำนวน 35 รำย และมีกำรรวมกลุ่มขึ้นเพ่ือส่งเสริมอำชีพ ชื่อ กลุ่มพัฒนำเกษตรกร คชำนุรักษ์                        
พ้ืนที่รอยต่อฯ จังหวัดชลบุรี  
3. ผลลัพธ์ : (ระบุทั้งผลลัพธ์เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ) 
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : กลุ่มชำวบ้ำนและเกษตรกรเป้ำหมำย มีกำรเข้ำร่วมโครงกำร ฯ ร้อยละ 100  
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  : กลุ่มชำวบ้ำนและเกษตรกรเป้ำหมำย ได้รับควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์และกำรพัฒนำอำชีพเพ่ิมขึ้น  
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

4.1 กำรประชุมประจ ำเดือนของกลุ่มไม่เป็นประจ ำทุกเดือน ส่งผลให้กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน                
ไม่มีควำมต่อเนื่อง  

4.2 กลุ่มยังไม่มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ และก ำหนดกิจกรรมของกลุ่มไว้ให้ชัดเจน เช่น กำรถือหุ้น            
ของสมำชิกกลุ่ม กำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์ภำยในกลุ่ม กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมวิธีกำรสหกรณ์  
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รูปภาพกิจกรรมประกอบ 
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          เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
    1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 

   1.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมกิจกำรของสหกรณ์ นับเป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกิจ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ทุกประเภทในกำรให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก กำรรวบรวมผลผลิต กำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ซึ่งสหกรณ์ทุก
ประเภทสำมำรถเข้ำถึง แหล่งเงินทุนได้       

1.2 เป้าหมาย : 
  1) สหกรณ์ทุกประเภท 
  2) สหกรณ์ท่ีมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท 

 3) สหกรณ์ที่มีวินัยทำงกำรเงิน/ไม่มีหนี้ผิดนัดค้ำงช ำระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน กรณีสหกรณ์  
ได้รับกำรผ่อนผันกำรขยำยเวลำช ำระหนี้ กำรลดหนี้ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้กำรไกล่เกลี่ยคดีกำรประนีประนอมหนี้  
และสหกรณ์สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมเง่ือนไข 

4) สหกรณ์ที่ ไม่มีกำรทุจริต/ไม่มีข้อบกพร่องทำงกำรเงินและทำงบัญชี  กรณีที่ สหกรณ์ 
มีข้อบกพร่องหรือทุจริต ต้องได้รับกำรแก้ไขแล้ว 

 5) สหกรณ์ตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บำท 
 

 2. ผลการด าเนินงาน 

  

 

 

สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ กพส. วัตถุประสงค์ จ านวน 

1. สหกรณ์กองทุนสวนยำง                
อ ำเภอบ่อทอง จ ำกัด 

1. เพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน 
2. เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกำร
รวบรวมยำงพำรำ 

2.5 ล้ำนบำท 
5 ล้ำนบำท 

2. สหกรณ์แท็กซี่โลมำพัทยำ จ ำกัด เพ่ือใช้เป็นทุนในกำรจัดหำสินค้ำมำ
จ ำหน่ำยให้แก่สมำชิก 

2 ล้ำนบำท 

3. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำด
ลูกค้ำ ธ.ก.ส. ชลบุร ีจ ำกัด 

1. เพ่ือจัดหำปัจจัยกำรผลิต (ปุ๋ยเคมี) 
มำจ ำหน่ำยให้กับสมำชิก 
2. เพ่ือธุรกิจรวบรวมสับปะรด                         
จำกสมำชิก 

5 ล้ำนบำท 
 

5 ล้ำนบำท 

4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จ ำกัด เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกำรจัดหำ
วัตถุดิบกำรเกษตร (ข้ำวโพด) เพ่ือ
จ ำหน่ำยแก่สมำชิกสหกรณ์ 

5 ล้ำนบำท 

ร้อยละการเบิกจ่าย 100.00 

งาน/โครงการตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
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3. ผลลัพธ์  
     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ ใปยังสหกรณ์ เรื่องแผนงบประมำณ 
กำรเบิกจ่ำยเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563   โดยมีสหกรณ์ส่งค ำขอกู้ จ ำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยำงอ ำเภอบ่อทอง จ ำกัด สหกรณ์แท็กซี่โลมำพัทยำ จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือ
กำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. ชลบุรี จ ำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จ ำกัด  
  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

สหกรณ ์สำมำรถน ำเงินกู้ไปใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรขอกู้ 

 4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
      - ไม่พบปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมประกอบ 

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) 
 คร้ังที่ 1/2563  วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

 



 
รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)  | 92 

ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย  โปร่งใส  ไร้ทุจรติ                                                              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ  

 1.1 วัตถุประสงค์ 
        ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เห็นว่ำ สหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในเป้ำหมำยจะต้อง
ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จึงได้จัดท ำค ำแนะน ำ
สหกรณ์สี ขำวด้ วยธรรมำภิบำล  และหลั ก เกณฑ์กำรประ เมินสหกรณ์สี ขำวด้ วยธรรมำภิบำล                     
(ฉบับปรับปรุง 9 หลัก) 

1.2  เป้าหมาย  
สหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ปี พ.ศ. 2563  จ ำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 
1. สหกรณ์กำรเกษตรสัตหีบ จ ำกัด 
2. สหกรณ์กำรเกษตรบำงละมุง จ ำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด  
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลชลบุรี จ ำกัด 
5. สหกรณ์กำรเกษตรพนัสนิคม จ ำกัด 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำรฝึก กองเรือยุทธกำร จ ำกัด 

 2. ผลการด าเนินงาน  
 2.1 ประชำสัมพันธ์สหกรณ์เข้ำร่วมปฏิบัติตำมหลักสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล จ ำนวน 9 สหกรณ์ 
 2.2 สหกรณ์เข้ำร่วมปฏิบัติตำมหลักสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล จ ำนวน 6 สหกรณ์ 
 2.3 แต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมระดับจังหวัด (ส ำหรับสหกรณ์สีขำว) จ ำนวน 1 คณะ 
 2.4 จัดประชุมคณะท ำงำนส่งเสริมระดับจังหวัด จ ำนวน 2 ครั้ง 
 2.5 คณะท ำงำนส่งเสริมระดับจังหวัดเข้ำตรวจประเมินธรรมำภิบำลสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 6 สหกรณ์ 
 2.6 แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล จ ำนวน 6 สหกรณ์ 
 2.7 จังหวัดแต่งตั้ง/มีคณะท ำงำนตรวจประเมินระดับจังหวัด จ ำนวน 1 คณะ 
 2.8 ประชุมคณะท ำงำนตรวจประเมินระดับจังหวัด จ ำนวน 1 ครั้ง 
 2.9 คณะท ำงำนตรวจประเมินเข้ำตรวจประเมินสหกรณ์ จ ำนวน 5 สหกรณ์ 
 2.10 รำยงำนผลกำรประเมินธรรมำภิบำลให้กรมทรำบ จ ำนวน 2 ครั้ง 

 3. ผลลัพธ์  
     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มีแผนกำรปฏิบัติงำน ในกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สหกรณ์จ ำนวน 116 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน  25 แห่ง               
ซึ่งมีสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล จ ำนวน 6 สหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ได้รับกำรตรวจ
ประเมินธรรมำภิบำล จ ำนวน 5 แห่ง   
  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
           สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมประสงค์น ำเกณฑ์กำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำลสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

 4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข :   - ไม่พบปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
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คณะท างานส่งเสริมระดับจังหวัดเข้าตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
สหกรณ์เป้ำหมำย 5 แห่ง ได้แก่ 

1. สหกรณ์กำรเกษตรสัตหีบ จ ำกัด ในวันที่ 18 สิงหำคม 2563 
2. สหกรณ์กำรเกษตรบำงละมุง จ ำกัด ในวันที่ 19 สิงหำคม 2563 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลชลบุรี จ ำกัด ในวันที่ 25 สิงหำคม 2563 
4. สหกรณ์กำรเกษตรพนัสนิคม จ ำกัด  ในวันที่ 26 สิงหำคม 2563 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำรฝึก กองเรือยุทธกำร จ ำกัด ในวันที่ 18 สิงหำคม 2563 

รูปภาพกิจกรรมประกอบ 
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  โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กบส.) 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 

     1.1 วัตถุประสงค์  : 
     1. เพ่ือลดภำระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรแก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    2. เพื่อให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอำชีพกำรเกษตรมีโอกำสน ำเงินส่วนที่
ได้รับกำรช่วยเหลือไปฟ้ืนฟูประกอบอำชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ำยในครัวเรือน  

       1.2 เป้าหมาย : 
     สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเกษตร ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2561 

ต้นเงินกู้ขอรับกำรชดเชยไม่ เกิน 300,000 บำทแรก จ ำนวน 428,647 รำย  ต้นเงินกู้รวม 
44,395,666,282.36 บำท 

2. ผลการด าเนินงาน 

 แผน ผล (สะสม) 

รำยกำรเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้
ให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

5 แห่ง สมำชิก 
(รำย) 

5 แห่ง สมำชิก 
(รำย) 

1. สหกรณ์กำรเกษตรบ่อทอง จ ำกัด 158,990.97 113 158,990.97 113 

2. สหกรณ์กำรเกษตรสัตหีบ จ ำกัด 364,952.59 230 364,952.59 230 
3. กลุ่มเกษตรกรท ำไร่เกษตรสุวรรณ 14,652.33 29 14,652.33 29 
4. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวัดหลวง 1,380.96 36 1,380.96 36 

5. กลุ่มเกษตรกรท ำไร่หนองหงส์ 3,119.05 29 3,119.05 29 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 543,095.90     437  543,095.90 437 

ร้อยละการเบิกจ่าย 100.00 

 3. ผลลัพธ์  
     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มีกำรประชำสัมพันธ์สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้ำร่วมโครงกำร
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมี สหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
สหกรณ์กำรเกษตรบ่อทอง จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรสัตหีบ จ ำกัด และมีกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วม  
จ ำนวน 3 แห่ ง  ได้ แก่  กลุ่ มเกษตรกรท ำไร่ เกษตรสุ วรรณ กลุ่ มเกษตรกรท ำนำวั ดหลวง และ                                         
กลุ่มเกษตรกรท ำไร่หนองหงษ์  

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเกษตรได้รับกำรลดภำระดอกเบี้ย             
และลดต้นทุนในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรแก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมำชิกสหกรณ์/                
กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเกษตรได้รับกำรลดภำระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในกำรประกอบ
อำชีพกำรเกษตร 

 4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข     - ไม่พบปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
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รูปภาพกิจกรรมประกอบ 

กลุ่มเกษตรกรท าไร่เกษตรสุวรรณ 

กลุ่มเกษตรกรท านาวัดหลวง 

กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองหงษ์ 
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สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จ ากัด 
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   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทาง 
        การแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ (กบส.) 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
      1.1 วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ  

   1.2 เป้าหมาย  
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์และ 

กลุ่มเกษตรกรทุกแห่งในจังหวัด 

2. ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม แผน ผล (สะสม) 
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและสร้ำงควำม
เข้ำใจในแนวทำงกำรแก้ปัญหำระดับพ้ืนที่ ฯ [ประชุม 3 ฝ่ำย] 

3 
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

- เจ้ำหน้ำที่ สสจ./สสพ. ที่เข้ำร่วมประชุม - 
(รำย/ครั้ง) 

94/3 
(รำย/ครั้ง) 

- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม - 
(แห่ง) 

168/3 
(แห่ง/ครั้ง) 

- ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมประชุม - 
(รำย/ครั้ง) 

224/3 
(รำย/ครั้ง) 

3. ผลลัพธ์  
      ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
     ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญ              
และสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรแก้ปัญหำระดับพ้ืนที่  เพ่ือแก้ไขปัญหำสหกรณ์ กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้ำหมำย จ ำนวน 3 ครั้ง แล้วน ำข้อมูลไปเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

จำกกำรด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและสร้ำงควำมเข้ำใจ              
ในแนวทำงกำรแก้ปัญหำระดับพ้ืนที่กับสหกรณ์เป้ำหมำยสำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือมำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564 โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วม
ประชุมดังกล่ำวได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็ง 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 - ไม่พบปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
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รูปภาพกิจกรรมประกอบ 

การประชุมเชิงปฏบิัติการขบัเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา
ระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวดัชลบุรี 
 

การประชุมเชิงปฏบิัติการขบัเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา
ระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวดัชลบุรี 
 

การประชมุเชิงปฏบิัติการขับเคลือ่นงานนโยบายส าคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับ
พ้ืนที่ ปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณจ์ังหวัดชลบรุ ี
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 โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
     1.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลำกรของสหกรณ์ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน แก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

       1.2 เป้าหมาย : สหกรณ์ท่ีมีทุนด ำเนินกำร ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นรวมตั้งแต่สองล้ำนบำทข้ึนไป 
 2. ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม แผน ผล (สะสม) 
- โครงกำรอบรมทำงไกล (Conference) เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

- 1 (ครั้ง) 

- เจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมสหกรณ์ ที่เข้ำร่วมอบรม -  (รำย) 34 (รำย) 
- เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เข้ำร่วมอบรม -  (รำย) 5 (รำย) 
- สหกรณ์ท่ีส่งผู้แทนเข้ำร่วมอบรม -  (แห่ง) 29 (แห่ง) 
- ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้ำร่วมอบรม - (รำย/ครั้ง) 39 (รำย) 
รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจ านวน 78 ราย 

 3. ผลลัพธ์  
     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  บุคลำกรของสหกรณ์ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำนวน 78 รำย  
ที่เข้ำรับกำรอบรมดังกล่ำว มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม                  
กำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย              
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  จำกกำรด ำ เนิน โครงกำรอบรมทำงไกล (Conference) เรื่ อง แนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน                           
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง ท ำให้สหกรณ์สำมำรถก ำหนด               
และปฏิบัติตำมนโยบำยส ำคัญได้อย่ำงถูกต้อง 

 4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 - ไม่พบปัญหำในกำรด ำเนินงำน  
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โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินฯ ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวดัชลบุรี 
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 โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ (ยกระดับช้ัน) (กบส.) 
1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 

      1.1 วัตถุประสงค์   
    เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ  
      1.2 เป้าหมาย  
             สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งระดับ 1 และระดับ 2 รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 86 

2. ผลการด าเนินงาน 
 1. จัดประชุม เพ่ือชี้แจงแผนกำรแนะน ำส่งเสริม รักษำ และผลักดันสหกรณ์ในประเด็นต่ำงๆ ให้กับ

บุคลำกรในส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี     
  2. ด ำเนินกำรแนะน ำ ส่งเสริม สหกรณ์ในประเด็นต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน มีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.1 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกำรมำใช้บริกำร 
  (1) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีสมำชิกมำใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70                  

ให้รักษำหรือยกระดับกำรให้บริกำรสมำชิกให้เพิ่มข้ึน จ ำนวน 64 แห่ง 
  (2) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีสมำชิกมำใช้บริกำรร้อยละ 60 - 69 ให้รักษำหรือ

ยกระดับกำรให้บริกำรสมำชิกให้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 19 แห่ง 
  (3) แนะน ำ ส่ งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีสมำชิกมำใช้บริกำรน้อยกว่ำร้อยล ะ60                         

ให้ยกระดับกำรให้บริกำรสมำชิกให้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 26 แห่ง 
2.2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ  

(1) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมั่นคงดี            
และม่ันคงดีมำก ให้รักษำประสิทธิภำพฯ จ ำนวน 74 แห่ง 

(2) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมั่นคง              
ตำมมำตรฐำน ให้รักษำหรือยกระดับประสิทธิภำพฯ ให้สูงขึ้น จ ำนวน 17 แห่ง 

(3) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับ                
ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ให้รักษำหรือยกระดับประสิทธิภำพฯ ให้สูงขึ้น จ ำนวน 8 แห่ง 

(4) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ยกระดับประสิทธิภำพฯ ให้สูงขึ้น จ ำนวน 10 แห่ง 

2.3 คุณภำพกำรควบคุมภำยใน 
 (1) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีผลกำรประเมินกำรจัดชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยใน

ให้อยู่ในระดับดีและดีมำก ให้รักษำระดับคุณภำพฯ จ ำนวน 83 แห่ง 
 (2) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยท่ีมีผลกำรประเมินกำรจัดชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยใน

ระดับพอใช้ ให้ยกระดับคุณภำพ ฯ ขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึ่งระดับ จ ำนวน 16 แห่ง 
 (3) แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้ำหมำยท่ีมีผลกำรประเมินกำรจัดชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยใน

ระดับต้องปรับปรุงหรือไม่มีกำรควบคุมภำยใน ให้ยกระดับคุณภำพฯ ขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึ่งระดับ จ ำนวน 10 แห่ง 
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 3. ผลลัพธ์  
     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 ผลกำรประเมินสหกรณ์แยกตำมเกณฑ์แต่ละด้ำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 สรุปได้ดังนี้  

3.1  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการมาใช้บริการ 

(1)  สหกรณ์ที่มีสมำชิกมำใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ70 สำมำรถรักษำหรือยกระดับกำรให้บริกำร
สมำชิกให้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 70 แห่ง 

(2)  สหกรณ์ที่ มี สมำชิกมำใช้บริ กำรร้ อยละ 60 - 69 สำมำรถรักษำหรือยกระดับ                
กำรให้บริกำรสมำชิกให้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 16 แห่ง 

(3)  สหกรณ์ที่มีสมำชิกมำใช้บริกำรน้อยกว่ำร้อยละ 60 สำมำรถยกระดับกำรให้บริกำรสมำชิก 
ให้เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 34 แห่ง 

3.2  ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
(1) สหกรณ์มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมั่นคงดีและมั่นคงดีมำก สำมำรถรักษำ

ประสิทธิภำพฯ จ ำนวน 64 แห่ง 
(2) สหกรณ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมั่นคงตำมมำตรฐำน สำมำรถรักษำ

หรือยกระดับประสิทธิภำพฯ ให้สูงขึ้น จ ำนวน 15 แห่ง 
(3) สหกรณ์เป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ำกว่ำมำตรฐำน สำมำรถรักษำ

หรือยกระดับประสิทธิภำพฯ ให้สูงขึ้น จ ำนวน 9 แห่ง 
(4) สหกรณ์เป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุง สำมำรถยกระดับ

ประสิทธิภำพฯ ให้สูงขึ้น จ ำนวน 32 แห่ง 
3.3  คุณภาพการควบคุมภายใน 

(1) สหกรณ์ที่มีผลกำรประเมินกำรจัดชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในให้อยู่ ในระดับดี                        
และดีมำก สำมำรถรักษำระดับคุณภำพฯ จ ำนวน 81 แห่ง 

(2) สหกรณ์เป้ำหมำยที่มีผลกำรประเมินกำรจัดชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในระดับพอใช้ 
สำมำรถยกระดับคุณภำพฯ ขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึ่งระดับ จ ำนวน 14 แห่ง 

(3) สหกรณ์ที่มีผลกำรประเมินกำรจัดชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในระดับต้องปรับปรุงหรือไม่มี
กำรควบคุมภำยใน สำมำรถยกระดับคุณภำพฯ ขึ้นไปอย่ำงน้อยหนึ่งระดับ จ ำนวน 25 แห่ง 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  ผลกำรจัดชั้นควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  
  สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งระดับ 1 จ ำนวน  55 สหกรณ ์
  สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งระดับ 2 จ ำนวน   45 สหกรณ ์
  รวมสหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 83.33 

 4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 เนื่องจำก สถำนกำรณ์โรคระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ไม่สำมำรถ

ออกไปแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ตำมประเด็นได้อย่ำงครบถ้วน 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)  | 103 

ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย  โปร่งใส  ไร้ทุจรติ                                                              ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

 

 

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  
 1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  

      1.1 วัตถุประสงค์ 
       (1) เพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่มประชำชนภำยในพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน                   

ในรูปแบบสหกรณ ์
      (2) ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ภำยใต้กำรใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำอย่ำงยั่งยืน 
      (3) พัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 
  1.2 เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
           สมำชิกสหกรณ์ๆ ละ 30 รำย จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอหนองใหญ่ 

(คทช.) จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอบ่อทอง (คทช.) จ ำกัด 
2. ผลการด าเนินงาน : (สรุปกิจกรรมที่ด าเนินงานและระบุผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ)  

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
จัดกำรบรรยำย กำรสำธิต และฝึกปฏิบัติกำรปรับสภำพดิน กำรปลูกพืชผักและกำรดูแลรักษำบัญชี

ต้นทุนอำชีพ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด กำรจัดท ำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ ำ กำรปลูกพืชผัก  เมื่อวันที่ 17 - 18 
มิถุนำยน 2563 ณ อำคำรอเนกประสงค์สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จ ำกัด              
อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และเมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนำยน 2563 ณ อำคำรอเนกประสงค์ สหกรณ์กำรเกษตร
ปฏิรูปที่ดินอ ำเภอบ่อทอง (คทช.) จ ำกัด อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ 
    สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูป

ที่ดินอ ำเภอบ่อทอง (คทช.) จ ำกัด เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกิน                  
ของเกษตรกร และสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรเพำะปลูกได้ 

3. ผลลัพธ์ :  
     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

 สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูป
ที่ดินอ ำเภอบ่อทอง (คทช.) จ ำกัด จ ำนวน 60 รำย ได้รับกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ  

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูป

ที่ดินอ ำเภอบ่อทอง (คทช.) จ ำกัด มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกผัก กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก กำรจัดท ำ
บัญชีเบื้องต้น ซึ่งสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรเพำะปลูกพืชผักและกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้ 

 
 
 
 
 

งาน/โครงการตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
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4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
  ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

  - สหกรณ์ทั้ง 2 แห่งประสบปัญหำเรื่องอุปกรณ์สูบน้ ำช ำรุด และไม่เพียงพอขำด แหล่งน้ ำบริโภค                
ไม่เพียงพอ รวมถึงดินเป็นดินทรำยไม่อุ้มน้ ำ ท ำให้พืชผลกำรเกษตรไม่เจริญเติบโตเท่ำท่ีควร 

 - ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำไปอำศัยและท ำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชลบุรี ทั้ง 2 แปลง เป็นผู้ยำกไร้                
และไม่มีที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง ในขณะที่เข้ำไปอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรจัดสรรระบบสำธำรณูปโภคส่วนใหญ่                   
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร มีเพียงกำรก่อสร้ำงถนนที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว มีผลท ำให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่สำมำรถ             
ท ำกำรเกษตรในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรจัดสรรได้ สืบเนื่องมำจำกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละ
หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรไม่พร้อมกัน จึงมีผลต่อกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตต่ ำง ๆ ประกอบกับที่ดินแปลง              
ท ำกำรเกษตรที่ได้รับจัดสรร ได้น ำที่ดินที่ขุดสระน้ ำซึ่งเป็นดินดำนมำถมไม่สำมำรถปลูกพืชได้ต้องใช้เวลำในกำร
ปรับสภำพดิน จึงเป็นผลท ำให้บำงรำยต้องไปรับจ้ำงในโรงงำนเพ่ือหำรำยได้มำจุนเจือครอบครัว บำงรำยจึงขอถอน
ตัวไม่เข้ำร่วม 

 - ปัญหำด้ำนกำรตลำด: ในช่วงเกิดสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้

กำรจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรของสมำชิกสหกรณ์ลดลง 
 แนวทางแก้ไข 
 - ควรมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้กับสหกรณ์เพ่ือมำให้บริกำรกับสมำชิก เช่น รถไถ (แทรกเตอร์) 

เครื่องสับย่อย เครื่องพรวนดิน เนื่องจำกสหกรณ์ยังไม่มีทุนด ำเนินงำนเพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ต่ำงๆ                     
มำสนับสนุนให้แก่สมำชิกได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรมประกอบ 
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กำรจัดอบรมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร  
หลักสูตร “ควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่” จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 17 - 18 มิถุนำยน 2563 
ณ อำคำรอเนกประสงค์สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จ ำกัด 

อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

กำรจัดอบรมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำท่ีดินท ำกินของเกษตรกร  
หลักสูตร “ควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรท่ีเหมำะสมกับพ้ืนท่ี” จังหวัดชลบุรี 

วันท่ี 23 - 24 มิถุนำยน 2563 
ณ อำคำรอเนกประสงค์สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินอ ำเภอบ่อทอง (คทช.) จ ำกัด 

อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
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 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :  

กำรช ำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  
ขั้นตอนกำรช ำระบัญชี 10 ขั้น มีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ปิดประกำศ/เผยแพร่ กำรเลิกและแจ้งชื่อผู้ช ำระบัญชี 
 ขั้นที่ 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดท ำงบดุลตำมมำตรำ 80 
 ขั้นที่ 3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีรับรองตำมมำตรำ 80 
 ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลตำมมำตรำ 80 
 ขั้นที่ 5 เสนองบดุลตำมมำตรำ 80 ให้ที่ประชุมใหญ่/นำยทะเบียนฯ อนุมัติ 
 ขั้นที่ 6 ด ำเนินกำรจัดกำรทรัพย์สินและหนี้สินให้เสร็จสิ้น 
 ขั้นที่ 7 ส่งรำยงำนกำรช ำระบัญชีและรำยกำรย่อตำมมำตรำ 87 ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ       
และรับรอง 
 ขั้นที่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ช ำระตำมมำตรำ 87 เพ่ือเสนอนำยทะเบียนฯ เห็นชอบ 
 ขั้นที่ 9 ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกจำกทะเบียน 

 ขั้นที่ 10 ส่งมอบบรรดำสมุดบัญชีและเอกสำรทั้งหลำยแก่นำยทะเบียนฯ 

มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกและอยู่ระหว่างช าระบัญชี ยกมาต้นปี 2563 จ านวน 10 แห่ง 
ประกอบด้วย :  

ล าดับที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกและอยู่ระหว่างช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชี 

1 สหกรณ์ปศุสัตว์ชลบุรี จ ำกัด นำยพิยุทธ ทีฆพงศ์ 
บุคคลภำยนอก 

2 สหกรณ์ท่ีอยู่อำศัยจังหวัดชลบุรี จ ำกัด นำยสมศักดิ์ อัครโยธินกุล 
บุคคลภำยนอก 

3 สหกรณ์รถตู้ตลำดพระพรหม เครือสหพัฒน์ จ ำกัด นำยกิติศักดิ์  อยู่วัฒนำ   
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส 

4 สหกรณ์ประมงชลบุรี จ ำกัด นำยธนำชัย วิเศษเนตรดี 
บุคคลภำยนอก 

5 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จ ำกัด  มีนำงกัลยำ  กังสดำร  
บุคคลภำยนอก 

6 สหกรณก์ำรเกษตรสำมต ำบลรว่มใจพัฒนำ จ ำกัด มี 
 

นำยพีระพงศ์  สุดประเสริฐ  
บุคคลภำยนอก 

 

 

 

 

งาน/โครงการตามภารกิจของกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
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ล าดับที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกและอยู่ระหว่างช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชี 

7 สหกรณก์ำรเกษตรบ้ำนบึง จ ำกัด นำงศรีจรรยำ  สดศิริวิรฐั   
นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร        

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีรำชำ จ ำกัด นำยกิติศักดิ์  อยู่วัฒนำ 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  

9 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ห้วยกะปิ   นำยตุ๋ย  ลิ้มประเสริฐ  
บุคคลภำยนอก 

10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองรี นำงสำวสมพร คุณแสง  
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 

 
มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกและอยู่ระหว่างช าระบัญชี ระหว่างปี 2563 เพิ่มอีกจ านวน 7 แห่ง 

ประกอบด้วย :  
 

ล าดับที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกและอยู่ระหว่างช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชี 
1 สหกรณ์บริกำรศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จ ำกัด  นำงศรีจรรยำ  สดศิริวิรัฐ  

นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  
2 สหกรณอ์อมทรัพย์ศรีรำชำดอทคอม จ ำกัด  นำยกิติศักดิ์   อยู่วัฒนำ   

เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  
3 ร้ำนสหกรณ์ภูมิปัญญำชุมชนท้องถิ่นชลบุรี จ ำกัด  นำงศรีจรรยำ  สดศิริวิรัฐ  

นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์รำมำชูส์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด  นำงนฤมล  รมย์มนตรี   

เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  
5 สหกรณ์บริกำรจังหวัดชลบุรี จ ำกัด   นำงสำวมลฤดี  บัวงำม  

นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
6 ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยบูรพำ จ ำกัด  นำงสำวปิยนำรถ  สดใส  

บุคคลภำยนอก 
7 สหกรณ์กำรเกษตรหนองใหญ่ จ ำกัด นำงศรีจรรยำ  สดศิริวิรัฐ  

นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
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2. รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563    
 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 

เลิกก่อนปี งบประมาณ 2563 

1. สหกรณ์กำรปศุสัตว์ชลบุรี จ ำกัด 6 
2. สหกรณ์ท่ีอยู่อำศัยจังหวัดชลบุรี จ ำกัด 6 
3. สหกรณ์รถตู้ตลำดพระพรหม เครือสหพัฒน์ จ ำกัด 7 
4. สหกรณ์ประมงชลบุรี จ ำกัด 2 
5. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จ ำกัด 10 
6. สหกรณ์กำรเกษตรสำมต ำบลร่วมใจพัฒนำ จ ำกัด 7 
7. สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนบึง จ ำกัด 2 
8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีรำชำ จ ำกัด 7 
9. กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ห้วยกะปิ 10 
10.กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองรี 8 

เลิกระหว่างปี งบประมาณ 2563 
1. สหกรณ์บริกำรศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จ ำกัด 2 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีรำชำดอทคอม จ ำกัด 2 
3. ร้ำนสหกรณ์ภูมิปัญญำชุมชนท้องถิ่นชลบุรี จ ำกัด 2 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์รำมำชูส์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด 2 
5. สหกรณ์บริกำรจังหวัดชลบุรี จ ำกัด   2 
6. ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยบูรพำ จ ำกัด 2 
7. สหกรณ์กำรเกษตรหนองใหญ่ จ ำกัด 2 

 
3. รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สามารถถอนชื่อได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จ ำกัด มีนำงกัลยำ  กังสดำร เป็นผู้ช ำระบัญชีค ำสั่งนำยทะเบียน
สหกรณ์ ที่ (ชบ) 1/2563 ลงวันที่ 7 มกรำคม 2563  

2. กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ห้วยกะปิ  มีนำยตุ๋ย  ลิ้มประเสริฐ เป็นผู้ช ำระบัญชี ถอนชื่อตำมค ำสั่ง                  
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดชลบุรี ที่ (ชบ) 13/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน  2562  
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ประชุมติดตำมกำรช ำระบัญชีสหกรณ์ท่ีเลิก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรมประกอบ 
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   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การก ากับ ดูแล ส่งเสริมสหกรณ์และการตรวจการสหกรณ์”  
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  

วัตถุประสงค์ 
1.1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นไป 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรกำรตรวจกำรสหกรณ์ เพ่ือให้กำรเข้ำตรวจกำรสหกรณ์และ           

กำรรำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและป้องกันปัญหำทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร 

1.3 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีควำมเข้มแข็ง                
และป้องกันแก้ไขปัญหำของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เป้าหมาย 
ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 28 คน 

พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
วันที่ 16 กันยำยน 2563  ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 17 กันยำยน 2563  ณ สหกรณ์กำรเกษตรพนัสนิคม จ ำกัด และ 
    ณ สหกรณ์บริกำรพำนทอง จ ำกัด 

วันที่ 18 กันยำยน 2563  ณ สหกรณ์กำรเกษตรเมือง จ ำกัด      

2. ผลการด าเนินงาน : (สรุปกิจกรรมที่ด าเนินงานและระบุผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ)  

2.1 ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 28 คน ได้เข้ำประชุมและร่วมสังเกตกำรณ์ วิธีกำรด ำเนินกำรตรวจกำร
สหกรณ์ ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และสหกรณ์ จ ำนวน  3 แห่ง ดังนี้ 

วันที่ 16 กันยำยน 2563  ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 17 กันยำยน 2563  ณ สหกรณ์กำรเกษตรพนัสนิคม จ ำกัด และ 
    ณ สหกรณ์บริกำรพำนทอง จ ำกัด 
วันที่ 18 กันยำยน 2563  ณ สหกรณ์กำรเกษตรเมือง จ ำกัด  

2.2 ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน สรุปผลที่ได้เข้ำร่วมประชุมและร่วมสังเกตกำรณ์ ทั้ง 3 สหกรณ์ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน ำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 

3. ผลลัพธ์ :  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
3.1 ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ได้เข้ำร่วมประชุมและร่วมสังเกตกำรณ์  ในเรื่องกระบวนกำรตรวจกำรสหกรณ์                     

และเทคนิควิธีกำรตรวจกำรสหกรณ์ ณ สหกรณ์เป้ำหมำย จ ำนวน  3 แห่ง  
 3.2  มีแนวทำงแผนกำรปฏิบัติงำน ในก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 จ ำนวน 3 แห่ง  
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     ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและ

คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ เพ่ือให้กำรเข้ำตรวจกำร
สหกรณ์และกำรรำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและป้องกันปัญหำทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้น           
กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง                 
และป้องกันแก้ไขปัญหำของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข  - ไม่มี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพกิจกรรมประกอบ 

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

รูปภาพกิจกรรมประกอบ 

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จ ากัด 
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วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สหกรณ์บริการพานทอง จ ากัด 

วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี จ ากัด 

วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
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  โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  

วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรตรวจกำรสหกรณ์ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
1.2 เพ่ือให้ผู้ตรวจกำรได้รับทรำบแผนตรวจกำรสหกรณ์ ตลอดจนรูปแบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจกำร

เสนอนำยทะเบียนสหกรณ์ 
เป้าหมาย 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ตรวจกำรสหกรณ์ รวมถึงผู้สังเกตกำรณ์ จ ำนวน 20 คน 
พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
วันที่ 13 มกรำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

2. ผลการด าเนินงาน :  

 2.1 มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 30 คน (ผู้ตรวจกำรและผู้สังเกตกำรณ์) ได้เข้ำร่วมประชุมซักซ้อมกำร
ตรวจกำรสหกรณ์ โดยได้รับฟังกำรบรรยำยในเรื่องดังนี้ 

  2.1.1 กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.1.2 กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมคู่มือกำรตรวจกำรสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  2.1.3 เทคนิคกำรเข้ำตรวจกำรสหกรณ์ 

 2.2 ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ จัดท ำแผนกำรเข้ำตรวจกำรสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยแยกเป็น
แผนรำยคน 109 แห่ง แผนคณะตรวจกำรสหกรณ์ 38 แห่ง และแผนคณะตรวจกำรชุดเฉพะกิจ จ ำนวน 16 แห่ง  

3. ผลลัพธ์ :  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
3.1 ผู้ เข้ ำร่ วมประชุมฯ ได้ เข้ ำร่ วมประชุมรับ ฟังกำรบรรยำยในเรื่ องกำรตรวจกำรสหกรณ์                  

โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตำมคู่มือกำรตรวจกำรสหกรณ์ กำรรำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ รวมถึงเทคนิคต่ำงๆ  
ในกำรเข้ำตรวจกำรสหกรณ์ รวมสหกรณ์ทั้งสิ้น 109 แห่ง  

 3 . 2  แผนกำ ร เข้ ำ ต ร ว จกำ รสหกรณ์  ทั้ ง ต ร วจกำร ร ำยคน  ต ร วจกำรที ม  แล ะตร วจกำ ร                        
ตำมค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 109 แห่ง โดยแยกเป็นแผนรำยคน 109 แห่ง 
แผนคณะตรวจกำรสหกรณ์ 38 แห่ง และแผนคณะตรวจกำรชุดเฉพะกิจ จ ำนวน 16 แห่ง  

     ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 ผู้ตรวจกำรสหกรณ์สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประชุมครั้งนี้ ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจกำร

สหกรณ์ ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข  - ไม่มี 
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ประชุมซักซ้อมตรวจการ วันที่ 13 มกราคม 2563 

รูปภาพกิจกรรมประกอบ 
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  โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
     1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
          วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสนับสนุนให้ลูกหลำนสมำชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกลับมำท ำอำชีพเกษตรกรรม               
ในบ้ำนเกิดของตนเอง และมีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร             

1.2 เพ่ือให้สหกรณ์กำรเกษตรเป็นศูนย์กลำงในกำรสร้ำงอำชีพทำงกำรเกษตรที่มั่นคง และมีกำร
บริหำรจัดกำรครบวงจรตั้งแต่กำรผลิตจนถึงกำรจัดหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย รวมทั้งสำมำรถยกระดับสหกรณ์ให้เป็น
ที่พ่ึงของสมำชิกอย่ำงแท้จริง 

  เป้าหมาย   
ลูกหลำนสมำชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป จ ำนวน 500 คน (ทั่วประเทศ) (จังหวัดชลบุรีมีผู้สมัครเข้ำร่วม

โครงกำรฯ จ ำนวน 47 คน) 
พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
สหกรณ์กำรเกษตรในจังหวัดชลบุรี 

2. ผลการด าเนินงาน :  
           กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

     2.1 กำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และประเมินควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรของผู้สมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร 

2.2 จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน จังหวัดชลบุรี  เพ่ือชี้แจงโครงกำร 
น ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร และเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์และส่งเสริม                 
กำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ สถำบันเกษตรกร หน่วยงำนภำคีในพ้ืนที่ และเจ้ำหน้ำที่                
ซึ่งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ โดยมีกำรประชุมชี้แจงโครงกำรฯ อบรมกำรจัดท ำ
แผนกำรผลิต เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ต ำบลเสม็ด                 
อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรผสมผสำน และเทคโนโลยีกำรผลิต/นวัตกรรม
กำรเกษตร เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2563 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรผสมผสำน Smile Lemon ต ำบลบำงตลำด 
อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

        ผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ 
ผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร ให้ควำมร่วมมือ            

ในกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และประเมินควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรของเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำนจังหวัดชลบุรี ซึ่งท ำให้เข้ำใจ
ถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ทั้งยังได้สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ ศึกษำดูงำน เสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเกษตร ร่วมกันระหว่ำงผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สถำบันเกษตรกร หน่วยงำนภำคีในพ้ืนที่                 
และเจ้ำหน้ำที ่

 
 
 
 

โครงการตามนโยบายส าคัญ 
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3. ผลลัพธ์ :  
          ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
          (1) สำมำรถลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพ

กำรเกษตร ได้จ ำนวน 21 คน 
(2) ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน จังหวัดชลบุรี               

จ ำนวน 46 คน ประกอบด้วยผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร 
จ ำนวน 22 คน, ผู้แทนสถำบันเกษตรกร จ ำนวน 5 คน, ผู้แทนหน่วยงำนภำคี จ ำนวน 3 คน และอ่ืน ๆ                     
(อำทิ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำกร  ผู้สังเกตกำรณ์) จ ำนวน 16 คน 

     ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  (1) กำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพ

กำรเกษตร ท ำให้สำมำรถประเมินควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร  และจัดท ำฐำนข้อมูลพ้ืนฐำน               
ของผู้สมัครได ้

(2) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน จังหวัดชลบุรี โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลัก
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไปปรับใช้ในกำรท ำกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
     ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน                    

(1) ไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพ
กำรเกษตรได้ครบทุกคน เนื่องจำกในช่วงที่มีแผนกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด             
ของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงต้องเลื่อนแผนกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมบำงส่วนออกไป ประกอบกับผู้สมัคร           
เข้ำร่วมโครงกำรฯ บำงส่วนติดต่อไม่ได้ และบำงส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี (ผู้สมัครท ำงำนประจ ำ               
และอำศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี)  

(2) ผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ บำงส่วนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  
โดยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรีจัดขึ้น เนื่องจำกท ำงำนประจ ำ ติดภำรกิจอ่ืนๆ หรือพักอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
ห่ำงจำกสถำนที่จัดกิจกรรมจึงไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 

      แนวทางแก้ไข 
          ประสำนผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่ไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมได้  โดยใช้วิธีปฏิบัติตำมแนวทำง                

ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด คือ กำรประสำนผู้สมัครผ่ำนทำงโทรศัพท์ โดยสอบถำมข้อมูลเพ่ือประเมิน              
ควำมพร้อมในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร และจัดท ำฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้สมัคร  รวมทั้ง
ประสำนเรื่องกำรจัดกิจกรรมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรีจัดขึ้นล่วงหน้ำ  เพ่ือให้
ผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้เตรียมควำมพร้อมและวำงแผนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
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รูปภาพกิจกรรมประกอบ 

กำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประเมินควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรของผู้สมัคร
เข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร                                                   
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โครงการสร้างเครือข่ายน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

โครงการสร้างเครือข่ายน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon  

ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รูปภาพกิจกรรมประกอบ 
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  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  

 1.1 วัตถุประสงค์ :  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยเดิม                 
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถพ่ึงตนเองได้และ
พัฒนำไปสู่ขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 ของแนวทฤษฎีใหม่ 

1.2 เป้ำหมำย:  
 เกษตรกรปี 2560 จ ำนวน 41 รำย 
 เกษตรกรปี 2561 จ ำนวน 43 รำย 
 เกษตรกรปี 2562 จ ำนวน 31 รำย 
 รวม  115 รำย 

1.3 พ้ืนที่ด ำเนินงำนโครงกำร 
พ้ืนที่ของเกษตรกรทั้ง 115 รำย ในอ ำเภอหนองใหญ่ ประกอบด้วย 5 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลหนองใหญ่ 

ต ำบลหนองเสือช้ำง ต ำบลเขำซก ต ำบลคลองพลู และต ำบลห้ำงสูง  

2. ผลการด าเนินงาน :  
2.1 กำรติดตำม ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรเป้ำหมำยทั้ง 115 รำย 
2.2 กำรคัดเลือกเกษตรกรที่คุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด เป็นจุดเรียนรู้ทั้งหมด 5 จุดเรียนรู้

ตำมต ำบลต่ำง ๆ ของอ ำเภอหนองใหญ่ 
2.3 กำรส่งเสริม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่ม โดยมีกำรจัดประชุมส่งเสริมกำรรวมกลุ่มตำมจุดเรียนรู้             

แต่ละต ำบล  

3. ผลลัพธ์ :  

  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
- ติดตำม ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของเกษตรกร 115 รำย 
- เกษตรกร ร้อยละ 70 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้นในกำรท ำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวทำงปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในแปลงได้ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  

- เกษตรกรเป้ำหมำยทั้ง 115 รำย ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่ม และควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำ
เกษตรทฤษฎีใหม ่

- เกษตรกรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

1. บำงพ้ืนที่ของอ ำเภอหนองใหญ่ ไม่มีสัญญำณโทรศัพท์ท ำให้กำรติดตำมโดยใช้ระบบ GPS              
ในกำรน ำทำงท ำได้ยำก ส่งผลกำรลงพ้ืนที่เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรท ำได้ช้ำ แนวทำงกำรแก้ไข               
ต้องสอบถำมจำกชำวบ้ำนในพื้นที่ใกล้เคียง เพ่ือหำพื้นที่บ้ำนของเกษตรกรแต่ละรำย 
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รูปภาพกิจกรรมประกอบ 
 

กิจกรรมติดตาม การด าเนินงานของเกษตรกร 

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มตามจุดเรียนรู้ต่าง ๆ 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2563 

รายการ หมายเหตุ 2563 
(หน่วย : บาท) 

2562 
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 - - 
ลูกหนี้เงินยืมราชการ 4 - - 
เงินฝากคลัง 3 68,280.00 46,167.00 
เงินทดรองราชการ 3 5,000.00 5,000.00 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  73,280.00 51,167.00 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
อาคาร (สุทธิ) 5 193,437.22 262,380.54 
ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 5 469,656.45 896,222.22 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  663,093.67 1,158,602.76 

รวมสินทรัพย์  736,373.67 1,209,769.76 

หนี้สิน    
หนี้สินหมุนเวียน    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6 - - 
เงินรับฝากและเงินประกัน 7 68,280.00 46,167.00 
รายได้รอรับรู้ 8 292.76 3,854.71 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  68,572.76 50,021.71 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินทดรองราชการรับจากคลัง 7 5,000.00 5,000.00 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  5,000.00 5,000.00 

รวมหนี้สิน  73,572.76 55,021.71 

 

งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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รายการ หมายเหตุ 2563 
(หน่วย : บาท) 

2562 
ส่วนทุน    
ทุน 9 2,647,462.74 2,647,462.74 
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  (1,471,016.58) (972,052.46) 
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  (513,645.25) (520,662.23) 
รวมส่วนทุน  662,800.91 1,154,748.05 

รวมหนี้สินและทุน  736,373.67 1,209,769.76 
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

   
(หน่วย : บาท) 

           รายการ หมายเหตุ 2563 2562 
รายได้จากการด าเนินงาน 

   รายได้จากรัฐบาล 
   รายได้จากเงินงบประมาณ 10 8,693,275.96 9,118,479.43 

รายได้จากงบกลาง 10 92,451.00 168,907.20 
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล  - - 
รวมรายได้จากรัฐบาล  8,785,726.96 9,287,386.63 
รายได้จากแหล่งอ่ืน    
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - - 
รายได้ไม่ใช่ภาษีอ่ืน  - - 
รายได้จากการรับบริจาค 11 1,780.98 8,459.00 
รายได้ค่าขายครุภัณฑ์  - - 
รายได้เหลือจ่าย  - - 
รายได้เบ็ดเตล็ด  - - 
รายได้ภาษีบุคคลธรรมดา  - - 
รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน  1,780.98 8,459.00 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  8,787,507.94 9,295,845.63 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน    
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 12 3,842,469.48 3,802,993.00 
ค่าใช้จ่ายบ าเหน็จบ านาญ  - - 
ค่าใช้จ่ายงบกลาง 13 92,451.00 168,907.20 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 14 4,314,341.77 5,301,810.01 
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ 15 18,000.00 8,459.00 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 16 543,095.90 - 
ค่าใช้จ่ายอื่น   - 
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ 17 427,517.02 471,076.10 
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร 17 63,278.02 63,262.55 
รวมค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  9,301,153.19 9,816,507.86 
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  (513,645.25) (520,662.23) 
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (498,964.12) (972,052.46) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

หมายเหตุที่ 1  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

- เกณฑ์คงค้างตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 

- ลูกหนี้เงินยืมราชการ รับรู้ตามจ านวนเงินในสัญญาเงินยืมไม่ว่าจ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณ            
หรือเงินนอกงบประมาณ 
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์รับรู้ตามราคาทุน 
- ค่าเสื่อมราคา ค านวณโดยวิธิเส้นตรงในอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
หมายเหตุที่ 2  ผลผลิตของหน่วยงาน 

- วิสัยทัศน์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรหลักมุ่งส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
มีการบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล ร่วมบูรณาการหน่วยงานและให้บริการด้วยใจ 
- ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมในชุมชน 
หมายเหตุที่ 3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสด 0.00 
เงินทดรองราชการ 5,000.00 
เงินฝากคลัง 68,280.00 
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  73,280.00 
หมายเหตุที่ 4   ลูกหนี้ 
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 0.00 
หมายเหตุที่ 5  อาคาร และอุปกรณ์ 
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 5,447,340.00 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ( 5,253,902.78 ) 
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 193,437.22 
ครุภัณฑ์ (8,845,407.41) 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ (8,375,750.96) 
ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 469,656.45 
รวม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 663,093.67 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

หมายเหตุที่ 6  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 0.00 

ใบส าคัญค้างจ่าย 0.00 

เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ 0.00 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00 

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.00 

หมายเหตุที่  7  เงินรับฝากและเงินประกัน 

เงินประกันสัญญา 68,280.00 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง 5,000.00 

รวม  เงินรับฝากและเงินประกัน  73,280.00 

หมายเหตุที่ 8  รายได้รอรับรู้ 

รายได้รอรับรู้ 292.76 

หมายเหตุที่ 9  ส่วนทุน 

ทุนของหน่วยงาน 2,647,462.74 

หมายเหตุที่ 10  รายได้จากเงินงบประมาณ 

รายได้งบบุคลากร 3,842,469.48 

รายได้จากงบลงทุน 18,000.00 

รายได้จากงบด าเนินงาน 4,265,271.58 

รายได้จากงบอุดหนุน 543,095.90 

รายได้ระหว่างกันในกรม 54,506.58 

รายได้จากงบกลาง 92,451.00 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (30,067.58) 

รวม รายได้จากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน – สุทธิ 8,785,726.96 

หมายเหตุที่ 11  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

รายได้จากการับบริจาค 1,780.98 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

หมายเหตุที่ 12   ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

เงินตอบแทนพักงานราชการ 3,842,469.48 

หมายเหตุที่ 13   ค่าใช้จ่ายงบกลาง 

ค่ารักษาพยาบาล 87,451.00 
เงินช่วยการศึกษาบุตร 5,000.00 
รวม ค่าใช้จ่ายงบกลาง 92,451.00 
หมายเหตุที่ 14  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เงินสมทบประกันสังคม 122,958.00 

ค่าเช่าบ้าน 627,776.00 

เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม 7,170.00 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 200,950.00 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 301,550.00 

ค่าท่ีพัก 17,484.00 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 71,538.00 

ค่าวัสดุ 292,974.50 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 234,538.00 

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,781,804.32 

ค่าไฟฟ้า 167,628.95 

ค่าน้ าประปา 24,858.68 

ค่าโทรศัพท์ 66,149.52 

ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม 46,673.40 

ค่าบริการไปรษณีย์ 125,978.40 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 192,070.00 

ค่าประชาสัมพันธ์ 20,000.00 

ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน 12,240.00 

รวม  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,314,341.77 

  



 
 

รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report)  | 128 

ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต          ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบรุ ี

หมายเหตุที่ 15 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 18,000.00 
หมายเหตุที่ 16 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 543,095.90 
หมายเหตุที่ 17 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 63,278.02 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ 427,517.02 

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 490,795.04 

 รายงานรายได้แผ่นดิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 2563 2562 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 
   รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี  18,376.48 172,672.80 

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  18,376.48 172,672.80 

รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง  18,376.48 172,672.80 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง  - - 
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ  - - 
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 

   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 5,200.00 4,300.00 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล  - 90,870.53 
รายได้อ่ืน  13,176.48 77,502.27 
รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี  18,376.48 172,672.80 
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563   

ณ สหกรณ์เดินรถพัทยา จ ากัด อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

************************** 
1. กิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

ผลการด าเนินงาน : นายผล ด าธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานใน                   
พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย                      
โดยมี นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายธวัช เผือกบุญนาค             
ประธานกรรมการสหกรณ์เดินรถพัทยา จ ากัด อ่านสารนายกรัฐมนตรี  และมีหัวหน้าส่วนราชการ                      
ประธานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หรือผู้แทน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ดังภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2563 

กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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นายผล ด าธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้กล่าวสดุดี สืบเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 
26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพ่ือร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ                     
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ส าหรับสหกรณ์ไทยได้ถือก าเนิดมาจากปัญหาใน             
ปลายสมัยรัฐกาลที่ 5  ซึ่งขณะนั้นอาชีพหลักของประเทศ คือ เกษตรกรรม เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศ มากขึ้น  ท าให้ระบบเลี้ยงตัวเองในชนบท มาสู่ระบบเศรษฐกิจ เพ่ือการค้า ความต้องการเงินทุน
เพ่ือขยายการผลิตและการครองชีพเพ่ิมมากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่ 85 เปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกรอยู่ใน                 
ฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุนต้องกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุน ซึ่งมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบท าให้ชาวไร่
ชาวนาเสียเปรียบเป็นอย่างมากในระยะแรก การสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งสหกรณ์
ประเภทหาทุนขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์  ไม่จ ากัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งถือเป็นก าเนิดสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย ต่อมาได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิก
สหกรณ์ พ้นจากภาวะหนี้สิน  มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่ งในการจัดงาน                           
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้ง 
น าไปใช้ในวิถีชีวิตและการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติ         
อย่างยั่งยืน  
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นายผล ด าธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  มอบใบประกาศนียบัตรให้กับสหกรณ์ที่มีผลการจัด
ระดับมาตรฐานตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2562 ในระดับดีเลิศ ผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
จ านวน 4 แห่ง  คือ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จ ากัด 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด            
3) สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด และ4) สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จ ากัด     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

                                                                            

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสหกรณ์ที่มีผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์              
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ผลการด าเนินงาน : นายผล ด าธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับ
การสหกรณ์  โดยมี นายสรรเสริญ พนิชการ  ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 
ประจ าบูธนิทรรศการ  และบูธนิทรรศการด้านบัญชี น าเสนอโดย นางพิมพา กีรติยการ รักษาการผู้เชี่ ยวชาญ
ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ภาค 2   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ และด้านการบัญชี 
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ผลการด าเนินงาน : เวลา 10 .00 น. นายธวัช เผือกบุญนาค ประธานกรรมการ                        
สหกรณ์เดินรถพัทยา จ ากัด เป็นผู้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา                
พระรัตนตรัยและนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ถวายภัตตาหารเพลพร้อมจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์                        
ดังภาพประกอบ  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมทางศาสนาในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 
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ผลการด าเนินงาน : นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และ               

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี  และข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกันท าความสะอาดห้องน้ า 
ในบริเวณวัด และกวาดใบไม้แห้งบริเวณดังกล่าว  ตามภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณวัดพุทธิวราราม (วัดกระทิงราย)    
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นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือส่งเสริม            

และพัฒนาก ากับดูแลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร” ประจ าปี 2563 ณ โรงแรมรอแยลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา               
จังหวัดนครนายก 

นายอดุลย์ คนมั่น เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์                      
กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ตามแผนงานพ้ืนฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ โดยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดภูมิภาค               
สร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแนวทางแก้ไข
ปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนสมาชิกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดท าโครงการการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาก ากับดูแล
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร” ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร             
ในระดับจังหวัด สร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การก ากับ ดูแล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามข้อบังคับระเบี ยบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาก ากับดูแลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร” ประจ าปี 2563 
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โครงการรณรงค์ ปลูกจิตส านึก “การร้องเพลงชาติไทย” 

เนื่องในวันพระราชทานธงค์ชาติไทย (Thai National Flag Day) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

*********************************** 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ประดับธงชาติ ณ อาคารส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และ
ด้านหน้ารั้วส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี วันที่ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563  
กิจกรรมที่ 2 เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. 
(จ านวน 26 คน)  
 วันที่  (28 กันยายน 2563) นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  น าข้าราชการ และ                    
พนั ก ง านร าชกา ร  ร้ อ ง เพล งช าติ ร่ ว มกั น  พร้ อม เชิ ญ ธ งขึ้ น สู่ ย อด เ ส า  ณ  บริ เ วณหน้ า เ ส า ธ ง                         
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย 
(Thai National Flag Day) โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งก าหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวัน
ดั งกล่ าวด้ วย เ พ่ือเป็ นการสร้ างความภาคภูมิ ใจของคนในชาติ  และเป็ นการน้ อมร าลึ กถึ งการที่                       
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย        
 ดังนั้น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  จึงได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมกัน                 
ร้ อ ง เ พล ง ช าติ ไ ท ย  เ ว ล า  0 8 . 0 0  น .  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า รน้ อ ม ร า ลึ ก ถึ ง พ ร ะม ห า กรุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง                       
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของธงชาติไทย ในฐานะที่
ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติ ธงชาติ และเพลงชาติ                
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย   
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 





 

 

 



จํานวนสหกรณและจํานวนสมาชิกสหกรณ
จํานวนสหกรณ

รวมสมาชิกทั้งหมด สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ

(แหง) (คน) (คน) (คน)

1. สหกรณการเกษตร 18 23,118 22291 197

2. สหกรณประมง 2 522 522 0

3. สหกรณนิคม 0 0 0 0

4. สหกรณออมทรัพย 52 89,336 80961 8375

5. สหกรณรานคา 6 3,556 2938 618

6. สหกรณบริการ 29 6,194 6059 135

7. สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 6 1,724 1722 2

รวม 113 124,450 114,493 9,327

หมายเหตุ 1 ประเภทสหกรณการเกษตร รวมเลิก/ชําระบัญชี  จํานวน 1 แหง  คือ สหกรณการเกษตรหนองใหญ จํากัด

             2. ประเภทสหกรณออมทรัพย รวมเลิก/ชําระบัญชี จํานวน 2 แหง คือ สหกรณออมทรัพย รามา ชูส อินดัสตรีส จํากัด กับ สหกรณออมทรัพย ศรีราชาดอทคอม จํากัด

             3. ประเภทสหกรณรานคา  รวมเลิก/ชําระบัญชี จํานวน 2 แหง คือ รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา จํากัด กับ รานสหกรณภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นชลบุรี จํากัด 

             4. ประเภทสหกรณบริการ  รวมเลิก/ชําระบัญชี จํานวน 2 แหง  คือ สหกรณบริการศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จํากัด กับ สหกรณบริการจังหวัดชลบุรี จํากัด

             5. ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน รวมเลิก/ชําระบัญชี จํานวน 1 แหง  คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศรีราชา จํากัด

ปริมาณธุรกิจของสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(แหง)

1. สหกรณการเกษตร 18 108,548,684.75 157,277,617.20 388,962,974.20 2,125,092,465.07 1,401,922,307.62 13,882,931.22 4,195,686,980.06

2. สหกรณประมง 2 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

3. สหกรณนิคม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. สหกรณออมทรัพย 52 7,247,717,922.72 20,758,194,250.13 0.00 0.00 0.00 24,000.00 28,005,936,172.85

5. สหกรณรานคา 6 0.00 0.00 323,313,923.29 0.00 0.00 3,889,609.99 327,203,533.28

6. สหกรณบริการ 29 3,521,424.17 81,022,808.21 164,768,667.16 0.00 0.00 11,475,149.43 260,788,048.97

7. สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 6 239,024.14 160,737,010.92 0.00 0.00 0.00 0.00 160,976,035.06

รวมทั้งสิ้น 113 7,360,027,055.78 21,157,231,686.46 877,049,564.65 2,125,092,465.07 1,401,922,307.62 29,271,690.64 32,950,594,770.22

ประเภทสหกรณ

ประเภทสหกรณ

ปริมาณธุรกิจ

ของสหกรณ

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบริการ  (บาท)

รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย รวบรวมผลผลิต บริการและอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นแปรรูปผลผลิต

จํานวนสมาชิก



ผลการดําเนินงานของสหกรณ

จํานวนสหกรณ กําไร จํานวนสหกรณ ขาดทุน

(แหง) (บาท) (บาท) (แหง) (บาท) (แหง) (บาท) (บาท)

1. สหกรณการเกษตร 18 1,167,929,020.32 1,156,259,894.57 11           38,250,499.37 5      26,581,373.62 11,669,125.75

2. สหกรณประมง 2 56,375.38 83,203.25 1                     1,236.45 1             28,064.32 -26,827.87

3. สหกรณนิคม 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00

4. สหกรณออมทรัพย 52 2,303,936,835.81 217,915,043.15 50      2,088,432,957.42 1        2,411,164.76 2,086,021,792.66

5. สหกรณรานคา 6 32,670,544.69 23,411,097.10 3           10,034,343.86 2           774,896.27 9,259,447.59

6. สหกรณบริการ 29 94,428,182.95 101,495,653.34 14              7,475,441.06 9 -    14,542,911.45 -7,067,470.39

7. สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 6 12,102,356.80 2,406,548.37 4              9,695,808.43 0 0 9,695,808.43

รวมทั้งสิ้น 113 3,611,123,315.95 1,501,571,439.78 83 2,153,890,286.59 18 15,252,588 2,109,551,876.17

หมายเหตุ :  สหกรณที่ไมมีผลกําไร (ขาดทุน) เนื่องจาก เปนสหกรณจัดตั้งใหม ,สหกรณที่ไมสามารถปดบัญชีได, เลิก/ชําระบัญชี

  1. ประเภทออมทรัพย  จํานวน 1 แหง  คือ สหกรณออมทรัพย บริดจสโตน ไทร จํากัด  (จัดตั้งไมครบ 2 ป)

  2. ประเภทสหกรณรานคา  จํานวน 1 แหง  คือ รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา จํากัด เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี

  3. ประเภทสหกรณบริการ  จํานวน 6 แหง ดังนี้ 

สหกรณที่เลิก/ชําระบัญชี  จํานวน 3 แหง ดังนี้

 - สหกรณบริการศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จํากัด

 - สหกรณบริการจังหวัดชลบุรี จํากัด

 - สหกรณรถตู ตลาดพระพรหม เครือสหพัฒน จํากัด

สหกรณที่จัดตั้งใหมไมครบ 2 ป จํานวน 3 แหง ดังนี้

 - สหกรณบานมั่นคงเกาะสีชัง จํากัด

 - สหกรณบริการ สงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จํากัด

 - สหกรณเคหสถานบานมั่นคงพลูตาหลวง จํากัด

  4. ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  จํานวน 2 แหง ดังนี้ 

สหกรณที่ปดบัญชีไมได  จํานวน 1 แหง คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศรีราชา จํากัด

สหกรณที่จัดตั้งใหมไมครบ 2 ป จํานวน 1 แหง คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพัทยา จํากัด

สหกรณที่ขาดทุน

ผลการดําเนินงานปลาสุดที่มีการปดบัญชีในปงบประมาณ พ.ศ 2563

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ใน

ภาพรวม
การดําเนินงานมีผลกําไร (ขาดทุน)

สหกรณที่มีผลกําไรประเภทสหกรณ

ผลการดําเนินงานในภาพรวม

จํานวนสหกรณ รายได คาใชจาย



(คน)
หนี้สิน ทุนของสหกรณ

สหกรณ รวม 124,450 27,011,647,350.00 58,925,191,716.74 26,952,178,818.20 31,973,013,798.54 3,611,123,315.95 1,501,571,439.78 2,109,551,876.17 2,020,410,104.82

สหกรณการเกษตร รวม 23,118 22,921 197 285,956,790.00 2,415,547,160.44 1,907,157,324.22 508,389,836.22 1,167,929,020.32 1,156,259,894.57 11,669,125.75 12,451,572.52

สหกรณการเกษตรบางละมุง จํากัด 31 ม.ีค. 63 980 980 0 A 1 ดําเนินการ 46,486,230.00 175,269,946.51 104,804,281.88 70,465,664.63 93,231,025.99 84,177,617.57 9,053,408.42 5,094,310.51

สหกรณการเกษตรบอทอง จํากัด 31 ม.ีค. 63 299 285 14 C 1 ดําเนินการ 7,470,150.00 17,598,409.08 7,921,458.58 9,676,950.50 2,126,274.12 1,767,417.17 358,856.95 306,225.18

สหกรณการเกษตรบานบึง จํากัด  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณการเกษตรพนัสนิคม จํากัด 31 ม.ีค. 63 536 536 0 A 1 ดําเนินการ 45,147,740.00 118,808,421.24 46,075,316.59 72,733,104.65 172,326,611.46 164,921,208.99 7,405,402.47 8,953,268.73

สหกรณการเกษตรศรีราชา จํากัด (กําไรกอนหนานี้ใชปบัญชี 59) 31 ม.ีค. 59 387 387 0  - 2 ดําเนินการ 400,530.00 2,697,222.19 5,975,239.21 -3,278,017.02 795,761.69 1,455,546.55 -659,784.86 -659,784.86

สหกรณการเกษตรสัตหีบ จํากัด 31 ม.ีค. 63 1,407 1,267 140 A 1 ดําเนินการ 28,528,200.00 83,239,533.77 44,676,347.60 38,563,186.17 8,435,210.89 5,537,732.65 2,897,478.24 2,829,710.36

สหกรณการเกษตรหนองใหญ จํากัด (กําไรใชปบัญชี 61) 30 ม.ิย. 61  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 3,127,320.00 1,318,653.75 1,248,534.04 70,119.71 748,239.25 1,121,172.51 -372,933.26 -244,776.74

สหกรณการเกษตรเมืองชลบุรี จํากัด 31 ม.ีค. 63 680 680 0 A 1 ดําเนินการ 22,172,840.00 95,693,283.25 60,431,772.47 35,261,510.78 6,509,830.20 3,254,444.66 3,255,385.54 2,101,155.71

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ชลบุรี จํากัด 31 ม.ีค. 63 14,622 14,622 0 C 2 ดําเนินการ 17,583,270.00 69,369,443.69 46,338,349.77 23,031,093.92 2,909,295.59 2,412,811.84 496,483.75 6,174,955.85

สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด 31 ม.ีค. 63 875 832 43 A 1 ดําเนินการ 36,821,040.00 573,432,422.75 263,070,751.44 310,361,671.31 547,104,045.43 538,330,133.73 8,773,911.70 40,482,505.89

สหกรณกองทุนสวนยางอําเภอบอทอง จํากัด 28 ก.พ. 62 1,575 1,575 0 F 2 ดําเนินการ 38,163,400.00 1,134,555,712.71 1,288,378,270.65 -153,822,557.94 35,046,980.30 60,359,585.53 -25,312,605.23 -58,408,180.20

สหกรณโคนมบานบึง จํากัด 31 ธ.ค. 62 100 100 0 A 1 ดําเนินการ 6,629,600.00 63,255,448.21 17,272,103.94 45,983,344.27 136,349,325.48 130,961,776.45 5,387,549.03 5,141,408.29

สหกรณการปศุสัตวชลบุรี จํากัด  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณผูเลี้ยงสุกรชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 132 132 0 C 2 ดําเนินการ 529,980.00 2,519,915.82 875,192.97 1,644,722.85 19,116,253.20 18,733,321.25 382,931.95 -247,422.97

สหกรณผูเลี้ยงไกไขชลบุรี จํากัด ปบัญชี 62 30 ก.ย. 62 86 86 0 B 2 ดําเนินการ 3,362,660.00 29,098,417.43 16,394,509.02 12,703,908.41 37,651,390.27 37,426,821.38 224,568.89 603,955.06

สหกรณผูปลูกออยและปาลมน้ํามันจังหวัดชลบุรี จํากัด 31 พ.ค. 62 611 611 0 F 2 ดําเนินการ 28,748,880.00 44,629,732.29 1,474,526.00 43,155,206.29 105,344,222.38 105,435,845.50 -91,623.12 112,806.52

สหกรณการเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ จํากัด 31 ต.ค. 62 111 111 0 F 2 ดําเนินการ 391,350.00 972,533.40 561,497.46 411,035.94 77,284.64 221,711.79 -144,427.15 -28,163.99

สหกรณผูปลูกปาลมน้ํามันภาคตะวันออก จํากัด 30 พ.ย. 62 632 632 0 B 2 ดําเนินการ 381,000.00 1,272,402.04 0.00 1,272,402.04 157,269.43 142,747.00 14,522.43 110,552.47

สหกรณการเกษตรสามตําบลรวมใจพัฒนา จํากัด  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด ปดบัญชีไมได 31 ธ.ค. 61 47 47 0 F 2 ดําเนินการ 6,900.00 1,815,662.31 1,659,172.60 156,489.71 0.00 0.00 0.00 129,046.71

สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินอําเภอบอทอง (คทช.) จํากัด  31 ธ.ค.ทุกป 38 38 0 F 2 ดําเนินการ 5,700.00                        -  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณประมง รวม 522 522 0 2,428,300.00 5,476,068.69 1,331,099.03 4,144,969.66 56,375.38 83,203.25 -26,827.87 406,140.15

สหกรณประมงชลบุรี จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี ลว. 23 ม.ิย. 60)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณประมงคุมครอง จํากัด 30 ม.ิย. 63 424 424 0 F 2 ดําเนินการ 2,398,460.00 5,427,324.57 1,330,922.36 4,096,402.21 51,338.93 79,403.25 -28,064.32 405,900.63

สหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 98 98 0 F 2 ดําเนินการ 29,840.00 48,744.12 176.67 48,567.45 5,036.45 3,800.00 1,236.45 239.52

สหกรณนิคม รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมมี 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณออมทรัพย รวม 89,336 80,961 8,375 26,489,377,120.00 55,931,926,758.75 24,866,236,045.08 31,065,690,713.67 2,303,936,835.81 217,915,043.15 2,086,021,792.66 1,984,102,997.62

สหกรณออมทรัพยครูเอกชนจังหวัดชลบุรี จํากัด (ปดบัญชีไมได) 31 ธ.ค. 62 265 265 0  - 3 ดําเนินการ 14,163,800.00 9,742,111.01 805,047.18 8,937,063.83 -2,338,846.81 7,017.00 -2,345,863.81 -3,165,321.94

สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 30 พ.ย. 62 12,239 11,809 430 A 1 ดําเนินการ 5,196,074,980.00 10,784,742,873.90 4,633,650,625.20 6,151,092,248.70 456,446,700.87 61,165,305.44 395,281,395.43 370,697,719.79

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 จํากัด 30 ก.ย. 62 257 257 0 B 1 ดําเนินการ 68,693,750.00 98,809,166.21 18,068,042.18 80,741,124.03 5,609,888.34 717,757.29 4,892,131.05 4,414,487.03

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จํากัด 30 ก.ย. 62 2,733 2,724 9 A 2 ดําเนินการ 847,103,630.00 1,250,368,531.46 263,872,388.46 986,496,143.00 70,912,244.05 5,134,465.79 65,777,778.26 59,890,473.70

สหกรณออมทรัพยศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 2 จํากัด 31 ธ.ค. 62 708 708 0 A 2 ดําเนินการ 284,200,000.00 35,733,164.25 1,203,167.19 34,529,997.06 2,319,642.24 319,368.44 2,000,273.80 2,065,216.79

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 1 จํากัด 30 ก.ย. 62 793 793 0 A 1 ดําเนินการ 70,628,660.00 99,740,621.24 16,610,649.04 83,129,972.20 4,032,251.65 616,015.73 3,416,235.92 3,233,655.08

สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด 30 ก.ย. 63 15,654 14,072 1,582 A 1 ดําเนินการ 2,703,482,670.00 8,818,114,351.51 5,380,480,196.65 3,437,634,154.86 372,795,050.87 19,320,554.04 353,474,496.83 327,468,754.74

สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 30 ก.ย. 62 6,173 5,424 749 A 1 ดําเนินการ 1,284,810,370.00 3,703,181,792.48 2,103,385,001.54 1,599,796,790.94 158,591,352.84 9,744,893.47 148,846,459.37 141,168,866.13

สหกรณออมทรัพยทหารเสือ จํากัด 30 ก.ย. 63 249 249 0 B 2 ดําเนินการ 24,664,100.00 32,890,376.16 2,353,511.97 30,536,864.19 1,927,901.93 131,970.40 1,795,931.53 1,692,280.78

สหกรณออมทรัพยมณฑลทหารบกที่ 14 จํากัด 31 ส.ค. 63 527 527 0 B 1 ดําเนินการ 79,748,730.00 116,060,751.85 18,608,888.47 97,451,863.38 6,992,250.87 2,210,966.09 4,781,284.78 5,500,843.12

สหกรณออมทรัพย ร.21 พัน3 รอ. จํากัด 30 ก.ย. 62 260 260 0 B 1 ดําเนินการ 35,874,830.00 62,086,258.80 17,472,094.13 44,614,164.67 2,454,631.54 137,762.84 2,316,868.70 2,320,499.50

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 30 ก.ย. 63 12,600 9,997 2,603 A 1 ดําเนินการ 2,175,799,850.00 6,801,850,351.61 3,841,117,034.26 2,960,733,317.35 282,680,165.95 18,818,118.04 263,862,047.91 255,134,530.18

สหกรณออมทรัพย ป.พัน.21 รอ. จํากัด 31 ม.ค. 63 560 188 372 A 1 ดําเนินการ 22,131,180.00 65,173,694.39 38,561,231.31 26,612,463.08 3,879,372.41 1,674,053.24 2,205,319.17 2,093,152.43

สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด 30 ก.ย. 62 6,248 4,909 1,339 A 2 ดําเนินการ 1,167,664,890.00 4,077,868,131.80 2,595,678,344.13 1,482,189,787.67 171,643,341.61 30,205,917.18 141,437,424.43 136,323,746.16

สหกรณออมทรัพยกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองคฯ จํากัด 31 ส.ค. 62 204 204 0 B 1 ดําเนินการ 30,817,140.00 54,957,656.13 18,506,294.60 36,451,361.53 2,871,722.18 686,847.84 2,184,874.34 1,641,191.56

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชลบุรี จํากัด 30 ก.ย. 63 2,180 2,179 1 A 1 ดําเนินการ 801,095,170.00 1,287,906,508.16 369,939,195.43 917,967,312.73 65,845,023.21 8,073,695.95 57,771,327.26 51,638,442.01

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 3,166 2,401 765 A 1 ดําเนินการ 884,321,840.00 2,658,619,425.36 1,572,172,403.32 1,086,447,022.04 71,078,162.92 4,993,958.27 66,084,204.65 58,929,644.60

สหกรณออมทรัพย มิตซูบิชิมอเตอรส ประเทศไทย จํากัด 31 ธ.ค. 62 4,069 3,747 322 A 1 ดําเนินการ 837,284,450.00 1,291,129,145.81 351,660,958.91 939,468,186.90 63,913,986.76 6,524,200.41 57,389,786.35 53,064,206.93

สหกรณออมทรัพยบริษัทอาหารสยาม (มหาชน) จํากัด 31 ธ.ค. 62 767 767 0 B 1 ดําเนินการ 129,014,790.00 145,843,724.71 131,900.00 145,711,824.71 7,266,439.93 837,202.73 6,429,237.20 6,159,419.49

สมาชิก
สามัญ

สมาชิก
สมทบ

ระดับชั้น
สหกรณ
ป 2563

ผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบปบัญชีลาสุด ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี

สหกรณ ปบัญชี

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด

ผลการจัด
มาตรฐาน
 ประจําป
 2563

สถานะสหกรณ กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีลาสุด กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีกอนหนา
ทุนเรือนหุน สินทรัพย

ทุนดําเนินงาน

รายได คาใชจาย

สถานะทั่วไปของสหกรณ ปลาสุดที่มีการปดบัญชี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)



(คน)
หนี้สิน ทุนของสหกรณ

สมาชิก
สามัญ

สมาชิก
สมทบ

ระดับชั้น
สหกรณ
ป 2563

สหกรณ ปบัญชี

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด

ผลการจัด
มาตรฐาน
 ประจําป
 2563

สถานะสหกรณ กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีลาสุด กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีกอนหนา
ทุนเรือนหุน สินทรัพย

ทุนดําเนินงาน

รายได คาใชจาย

สถานะทั่วไปของสหกรณ ปลาสุดที่มีการปดบัญชี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)

สหกรณออมทรัพยไทยออยล จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,842 1,806 36 A 1 ดําเนินการ 3,377,043,300.00 4,621,519,352.53 904,457,320.89 3,717,062,031.64 164,495,266.14 8,448,210.76 156,047,055.38 144,202,992.50

สหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด 30 ก.ย. 62 5,128 5,124 4 A 1 ดําเนินการ 4,222,610,000.00 7,329,720,004.92 2,331,108,080.77 4,998,611,924.15 269,247,573.63 22,328,064.81 246,919,508.82 254,021,351.34

สหกรณออมทรัพยพยัคฆนอย จํากัด 31 ส.ค. 63 266 266 0 B 2 ดําเนินการ 31,574,540.00 36,501,567.02 854,202.07 35,647,364.95 1,676,396.79 50,880.44 1,625,516.35 1,507,318.55

สหกรณออมทรัพยผูผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,416 1,314 102 A 1 ดําเนินการ 282,644,340.00 471,357,153.72 148,950,696.15 322,406,457.57 21,475,796.04 3,605,432.41 17,870,363.63 22,710,211.46

สหกรณออมทรัพยพนักงานฟูจิตสึ เจเนอรัล จํากัด 31 ม.ีค. 63 485 485 0 A 1 ดําเนินการ 55,187,350.00 77,755,744.73 15,970,572.40 61,785,172.33 3,015,626.42 849,512.06 2,166,114.36 2,256,247.96

สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร เอเซีย จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,192 1,192 0 A 1 ดําเนินการ 192,373,560.00 270,752,739.12 57,890,668.80 212,862,070.32 13,238,137.36 2,097,418.52 11,140,718.84 1,334,544.24

สหกรณออมทรัพยพนักงานพีคิว เคมิคอลล (ประเทศไทย) จํากัด 30 ก.ย. 62 29 29 0 A 1 ดําเนินการ 5,318,400.00 6,354,613.46 0.00 6,354,613.46 297,042.79 22,283.84 274,758.95 242,571.31

สหกรณออมทรัพยพนักงานไลออน(ประเทศไทย)และในเครือ จํากัด 30 ก.ย. 62 1,462 1,462 0 A 1 ดําเนินการ 313,260,200.00 464,583,554.79 107,167,207.20 357,416,347.59 18,443,303.72 1,237,201.22 17,206,102.50 14,967,202.04

สหกรณออมทรัพยดรายคัลเลอร แปซิฟค จํากัด 30 ม.ิย. 63 106 106 0 C 1 ดําเนินการ 34,760,330.00 38,341,939.05 63,785.37 38,278,153.68 1,803,956.78 168,060.78 1,635,896.00 1,578,450.38

สหกรณออมทรัพย อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด 31 ธ.ค. 62 243 243 0 B 1 ดําเนินการ 299,222,000.00 31,846,832.70 4,000.00 31,842,832.70 1,081,704.88 50,856.50 1,030,848.38 907,254.71

สหกรณออมทรัพยสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,853 1,853 0 A 1 ดําเนินการ 381,668,400.00 457,875,102.20 37,689,933.53 420,185,168.67 23,056,679.38 2,087,973.67 20,968,705.71 17,635,556.43

สหกรณออมทรัพย รามา ชูส อินดัสตรีส จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี  ลว. 6 ก.พ. 63) 31-ธ.ค.-59  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 2,726,550.00 2,854,413.36 0.00 2,854,413.36 15,297.00 80,597.95 -65,300.95 5,525.08

สหกรณออมทรัพยพนักงาน ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิรค จํากัด 31 ต.ค. 62 493 493 0 C 2 ดําเนินการ 34,008,560.00 36,161,597.90 51,052.31 36,110,545.59 1,061,633.21 386,088.15 675,545.06 751,469.69

สหกรณออมทรัพยบริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร จํากัด 31 ธ.ค. 62 308 308 0 B 1 ดําเนินการ 33,437,400.00 36,044,521.19 101,158.02 35,943,363.17 1,664,401.65 126,076.37 1,538,325.28 1,147,674.26

สหกรณออมทรัพย ซียูอีแอล และ ยูนิไทย ชิปยารดฯ จํากัด 31 พ.ค. 63 611 611 0 B 1 ดําเนินการ 102,854,910.00 117,843,990.29 878,326.82 116,965,663.47 5,802,613.41 1,028,552.39 4,774,061.02 5,693,674.16

สหกรณออมทรัพย คอบรา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 30 ม.ิย. 63 620 620 0 A 1 ดําเนินการ 77,778,570.00 96,527,887.92 4,431,733.65 92,096,154.27 6,926,366.13 1,020,286.51 5,906,079.62 6,452,123.00

สหกรณออมทรัพย อาจีกาวา แอนด เอส ซี ไอ และ ดับบลิว ซี พี จํากัด 31 ธ.ค. 62 171 171 0 B 1 ดําเนินการ 16,657,680.00 16,657,680.00 0.00 16,657,680.00 1,179,872.16 138,698.22 1,041,173.94 972,516.73

สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานเอสโซแหงประเทศไทย จํากัด 31 ม.ีค. 63 314 305 9 C 2 ดําเนินการ 138,367,180.00 148,328,504.55 217,264.00 148,111,240.55 5,924,087.02 829,978.25 5,094,108.77 5,319,746.67

สหกรณออมทรัพย ศรีราชาดอทคอม จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี ลว. 29 พ.ย. 62) 30 เม.ย.58  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 3,036,531.91 6,142.00 3,030,389.91 166,977.48 72,295.00 94,682.48 109,910.40

สหกรณออมทรัพย กลุมบริษัทอาปโก จํากัด 31 พ.ค. 63 226 226 0 B 2 ดําเนินการ 36,202,910.00 41,810,163.06 537,138.23 41,273,024.83 2,602,806.23 177,808.76 2,424,997.47 1,832,300.61

สหกรณออมทรัพย ยูนิเวอรแซล โพลีแบค จํากัด 31 ธ.ค. 62 100 100 0 A 1 ดําเนินการ 11,782,100.00 13,232,559.36 0.00 13,232,559.36 818,690.83 116,291.62 702,399.21 720,568.75

สหกรณออมทรัพยบริษัท อีแอนดเอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 31 ธ.ค. 62 316 316 0 A 1 ดําเนินการ 42,177,660.00 45,328,563.86 51,252.03 45,277,311.83 2,400,958.70 270,768.49 2,130,190.21 1,864,979.56

สหกรณออมทรัพยไทเท็กซ เอเซีย จํากัด 31 ต.ค. 62 216 216 0 B 1 ดําเนินการ 38,338,600.00 41,459,717.91 8,036.37 41,451,681.54 2,281,939.65 99,416.80 2,182,522.85 1,847,197.39

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมทอเหล็ก จํากัด 31 ธ.ค. 62 185 185 0 A 2 ดําเนินการ 20,106,000.00 32,889,005.19 11,433,145.67 21,455,859.52 1,717,367.93 902,167.16 815,200.77 896,681.00

สหกรณออมทรัพยพนักงาน บ.มัลติแบกซ (มหาชน) จํากัด 30 ก.ย. 63 345 345 0 A 1 ดําเนินการ 26,900,700.00 26,900,700.00 0.00 26,900,700.00 1,416,143.36 97,241.17 1,318,902.19 1,566,474.78

สหกรณออมทรัพย อูซูอิ จํากัด 31 ธ.ค. 62 477 425 52 B 1 ดําเนินการ 24,778,050.00 26,277,188.09 12,765.89 26,264,422.20 979,480.18 67,303.01 912,177.17 739,735.19

สหกรณออมทรัพยพนักงาน บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จํากัด 31 ธ.ค. 62 114 114 0 B 1 ดําเนินการ 4,500,500.00 4,894,345.66 4,100.00 4,890,245.66 204,280.02 21,757.84 182,522.18 147,087.10

สหกรณออมทรัพย ไทย เซอาห จํากัด 30 ม.ิย. 63 136 136 0 B 1 ดําเนินการ 5,962,400.00 6,406,930.25 2,002.00 6,404,928.25 400,182.32 80,616.50 319,565.82 11,334,544.24

สหกรณออมทรัพยพนักงาน บริษัท เเครเท็กซ เอเซีย จํากัด 31 ธ.ค. 62 171 171 0 B 2 ดําเนินการ 426,200.00 9,106,200.87 0.00 9,106,200.87 321,770.86 23,030.00 298,740.86 154,299.92

สหกรณออมทรัพย เอ็มอารพี รวมใจออม จํากัด 31 ธ.ค. 62 235 235 0 A 1 ดําเนินการ 14,598,000.00 16,269,873.82 4,000.00 16,265,873.82 1,039,813.10 89,780.57 950,032.53 741,836.94

สหกรณออมทรัพยดีเมท จํากัด 30 ม.ิย. 63 87 87 0 C 1 ดําเนินการ 4,535,900.00 4,830,055.54 0.00 4,830,055.54 218,602.05 20,323.19 198,278.86 169,143.15

สหกรณออมทรัพย บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จํากัด 31 ธ.ค. 63 213 213 0  - 2 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 0.00 3,639,086.94 64,486.94 3,574,600.00 40,785.23 0.00 40,785.23 0.00

สหกรณออมทรัพย บริดจสโตน ไทร จํากัด 31 ธ.ค. 63 324 324 0  - 3 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณรานคา รวม 3,556 2,938 618 37,945,600.00 135,084,220.33 43,438,078.85 91,646,141.48 32,670,544.69 23,411,097.10 9,259,447.59 8,863,126.14

รานสหกรณกองบัญชาการชวยรบที่ 1 จํากัด 30 ก.ย. 62 688 688 0 A 1 ดําเนินการ 713,600.00 2,992,650.07 311,629.96 2,681,020.11 1,184,663.93 569,250.99 615,412.94 563,337.66

รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 31 ม.ีค. 63)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 944,100.00 3,944,800.32 1,225,566.08 2,719,234.24 5,720,029.01 6,269,393.61 -549,364.60 -374,513.07

รานสหกรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 221 208 13 A 2 ดําเนินการ 195,200.00 3,337,217.54 31,802.35 3,305,415.19 1,169,048.46 618,191.63 550,856.83 303,429.18

รานสหกรณไทยออยล จํากัด 30 ก.ย. 62 2,343 1,773 570 A 1 ดําเนินการ 35,443,600.00 121,402,697.64 41,567,255.48 79,835,442.16 19,137,272.91 10,269,198.82 8,868,074.09 8,123,322.84

รานสหกรณพนักงานมิตซูบิชิมอเตอรส จํากัด 30 ม.ิย. 63 304 269 35 B 2 ดําเนินการ 649,100.00 3,406,854.76 301,824.98 3,105,029.78 5,459,530.38 5,685,062.05 -225,531.67 247,549.53

รานสหกรณภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นชลบุรี จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 4 ก.พ. 63)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบริการ รวม 6,194 6,059 135 47,291,810.00 272,047,721.26 124,413,445.44 147,635,175.82 94,428,182.95 101,495,653.34 -7,067,470.39 6,204,143.61

สหกรณบริการพานทอง จํากัด 31 ธ.ค. 62 454 433 21 B 2 ดําเนินการ 5,800,890.00 22,515,608.52 10,680,520.89 11,835,087.63 1,330,279.55 740,895.74 589,383.81 388,692.54

สหกรณบริการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,586 1,586 0 B 2 ดําเนินการ 374,600.00 5,176,293.13 337,585.55 4,838,707.58 418,343.39 143,010.71 275,332.68 373,068.99

สหกรณบริการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จํากัด 28 ก.พ. 62 80 80 0  - 2 หยุดดําเนินการ 56,800.00 1,319,445.10 0.00 1,319,445.10 27,520.26 28,873.27 -1,353.01 0.00

สหกรณบริการเดินรถบางละมุง จํากัด 31 ธ.ค. 62 61 61 0 B 1 ดําเนินการ 801,900.00 3,840,079.93 1,410,441.47 2,429,638.46 206,306.62 175,290.78 31,015.84 40,050.59

สหกรณเดินรถพัทยา จํากัด 31 ธ.ค. 62 570 570 0 A 2 ดําเนินการ 1,407,000.00 47,539,322.62 6,661,007.27 40,878,315.35 5,466,291.46 2,178,387.33 3,287,904.13 3,280,335.59

สหกรณบริการเดินรถเมืองชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 339 339 0 B 1 ดําเนินการ 4,748,500.00 34,113,982.41 13,603,472.31 20,510,510.10 2,620,434.58 1,692,727.48 927,707.10 695,394.00

สหกรณเดินรถสัตหีบ จํากัด 31 ธ.ค. 62 39 39 0 B 2 ดําเนินการ 729,300.00 2,770,106.41 1,175,317.81 1,594,788.60 246,223.80 216,838.20 29,385.60 69,234.54
สหกรณบรการศุภนมตหวถนนสระสเหลยมพนสนคม จากด (เลก/ชาระบญช 11 ต.ค. 
62)

 30 ก.ย. 57  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 970,510.00 5,295,083.75 5,388,997.21 -93,013.46 2,511,942.17 3,755,834.95 -1,243,892.78 2,696.50

สหกรณบริการเดินรถชลบุร-ีอางศิลา จํากัด 31 ธ.ค. 62 81 81 0 B 1 ดําเนินการ 1,145,500.00 3,680,262.92 355,560.10 3,324,702.82 388,196.49 180,328.85 207,867.64 253,560.46

สหกรณบริการศุภนิมิตบานบึงประชารวมใจ จํากัด 30 ก.ย. 62 345 345 0 F 2 ดําเนินการ 1,307,920.00 2,138,146.26 329,703.08 1,808,443.18 244,317.80 300,245.52 -55,927.72 255,125.02

สหกรณบริการศุภนิมิตพานทอง จํากัด 30 ก.ย. 62 642 640 2 F 2 ดําเนินการ 2,914,640.00 6,765,880.21 4,952,930.48 1,812,949.73 2,182,565.86 2,428,601.11 -246,035.25 -409,466.16

สหกรณรถตู ตลาดพระพรหม เครือสหพัฒน จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 30 พ.ย. 59)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณเรือทองเที่ยวเมืองพัทยา จํากัด 31 ม.ีค. 63 81 81 0 F 2 ดําเนินการ 1,403,900.00 14,063,166.71 1,445,363.13 12,617,803.58 67,087,840.85 68,926,919.90 -1,839,079.05 -23,221.04



(คน)
หนี้สิน ทุนของสหกรณ

สมาชิก
สามัญ

สมาชิก
สมทบ

ระดับชั้น
สหกรณ
ป 2563

สหกรณ ปบัญชี

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด

ผลการจัด
มาตรฐาน
 ประจําป
 2563

สถานะสหกรณ กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีลาสุด กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีกอนหนา
ทุนเรือนหุน สินทรัพย

ทุนดําเนินงาน

รายได คาใชจาย

สถานะทั่วไปของสหกรณ ปลาสุดที่มีการปดบัญชี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)

สหกรณบริการหมูบานเซ็นทรัลปารค 3 จํากัด 31 ธ.ค. 62 43 43 0 B 2 ดําเนินการ 14,200.00 14,316,151.25 29,706.21 14,286,445.04 888,780.30 854,727.86 34,052.44 20,180.98

สหกรณที่อยูอาศัยจังหวัดชลบุรี จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 16 ก.ย. 57)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบริการพันธมิตรแมพิมพไทย จํากัด 31 ธ.ค. 62 121 121 0 F 2 ดําเนินการ 6,376,900.00 862,502.54 7,961,344.05 -7,098,841.51 1,449,170.14 11,552,770.90 -10,103,600.76 -515,715.65

สหกรณเดินรถบานเกาะลาน จํากัด 31 ม.ีค. 63 33 33 0 A 1 ดําเนินการ 574,500.00 3,381,550.25 26,532.45 3,355,017.80 3,635,319.33 3,284,392.15 350,927.18 404,039.02

สหกรณหมูบานกรีนวิลลบีช จํากัด 31 ธ.ค. 62 31 31 0 C 1 ดําเนินการ 31,000.00 2,137,841.67 18,216.30 2,119,625.37 567,954.76 457,935.10 110,019.66 7,946.64

สหกรณแท็กซี่พัฒนาบอทอง จํากัด 31 ธ.ค. 62 206 174 32 B 2 ดําเนินการ 3,900,500.00 7,852,869.48 0.00 7,852,869.48 2,332,462.01 1,164,061.62 1,168,400.39 636,359.87

สหกรณบริการรวมใจหมูบานเซ็นทรัลปารค 4 เฟส 2 จํากัด 31 ธ.ค. 62 24 24 0 F 1 ดําเนินการ 13,000.00 4,498,473.00 0.00 4,498,473.00 314,849.08 95,589.29 219,259.79 -35,293.45

สหกรณหมูบานแกรนดพารควิลล จํากัด 30 พ.ย. 62 98 98 0 B 1 ดําเนินการ 98,000.00 4,276,367.84 46,494.00 4,229,873.84 759,263.37 530,829.70 228,433.67 128,879.63

สหกรณ เคหสถาน บานมั่นคงเขานอยพัทยา จํากัด 31 ต.ค. 62 305 304 1 B 2 ดําเนินการ 3,056,100.00 54,162,656.30 48,795,740.16 5,366,916.14 0.00 615,518.19

สหกรณแท็กซี่โลมา พัทยา จํากัด 31 ธ.ค. 62 175 96 79 C 2 ดําเนินการ 2,124,400.00 11,370,689.92 9,089,957.00 2,280,732.92 1,331,308.82 2,089,763.72 -758,454.90 461,671.80

สหกรณเคหสถานบานมั่นคงโชคดีพัฒนา จํากัด 31 ต.ค. 62 116 116 0 F 2 ดําเนินการ 950,700.00 11,731,963.68 12,067,300.21 -335,336.53 367,182.59 512,214.86 -145,032.27 479,527.66

สหกรณบริการเกาะสีชัง จํากัด (เลิก 11 พ.ย. 63) 30 ก.ย. 57 317 317 0  - 3 หยุดดําเนินการ 261,200.00 67,785.88 32,171.29 35,614.59 35,614.59 185,150.30 -149,535.71 -42,968.03

สหกรณกสิกรรมวิถีมาบเอื้อง จํากัด 30 ก.ย. 62 29 29 0 B 1 ดําเนินการ 8,076,300.00 8,171,491.48 5,084.47 8,166,407.01 16,015.13 264.00 15,751.13 50,174.34

สหกรณบริการหมูบานเซ็นทรัลปารค 5 จํากัด (ปดบัญชีไมได) 30 ก.ย. 59 42 42 0 F 2 ดําเนินการ 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -931,648.42

สหกรณบริการจังหวัดชลบุรี จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 6 ก.พ. 63)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบานมั่นคงเกาะสีชัง จํากัด 30 ก.ย. 63 86 86 0  - 3 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 65,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบริการ สงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จํากัด  31 ต.ค. 63 34 34 0  - 3 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 23,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณเคหสถานบานมั่นคงพลูตาหลวง จํากัด  31 ม.ีค. 63 256 256 0  - 3 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 35,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณเครดิตยูเนียน รวม 1,724 1,722 2 148,647,730.00 165,109,787.27 9,602,825.58 155,506,961.69 12,102,356.80 2,406,548.37 9,695,808.43 8,382,124.78

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพนัสนิคม จํากัด (ไมสามารถทํางบทดลองได) 31 ธ.ค. 63 125 125 0 F 2 ดําเนินการ 2,852,610.00 2,870,722.80 14,343.00 2,856,379.80 0.00 0.00 0.00 197,054.40

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศรีราชา จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 21 พ.ย. 61)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามแซ็กเซิล จํากัด 31 ธ.ค. 62 140 140 0 A 1 ดําเนินการ 20,908,300.00 33,788,263.24 7,794,627.95 25,993,635.29 3,642,438.86 976,088.53 2,666,350.33 2,281,760.47

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามริคเกนอินดัสเตรี้ยล จํากัด 31 ต.ค. 62 222 222 0 B 2 ดําเนินการ 27,600,400.00 35,863,738.79 1,740,152.75 34,123,586.04 2,524,549.54 506,787.50 2,017,762.04 1,824,579.85

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามอะไหล จํากัด 31 ธ.ค. 62 568 566 2 B 2 ดําเนินการ 80,809,500.00 92,524,360.56 42,000.00 92,482,360.56 4,678,551.24 734,396.64 3,944,154.60 3,634,608.65

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยนิปปอน เซอิกิ จํากัด (จัดตั้งใหม) 31 ธ.ค. 62 553 553 0  - 2 ดําเนินการ 16,425,920.00 0.00 0.00 0.00 1,256,817.16 189,275.70 1,067,541.46 444,121.41

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพัทยา จํากัด 30 ม.ิย. 63 116 116 0  - 2 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 51,000.00 62,701.88 11,701.88 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



(คน)

สหกรณ รวม 124,450 7,360,027,055.78 21,157,231,686.46 877,049,564.65 2,125,092,465.07 1,401,922,307.62 29,271,690.64 32,950,594,770.22 36,700,301,798.33

สหกรณการเกษตร รวม 23,118 22,921 197 108,548,684.75 157,277,617.20 388,962,974.20 2,125,092,465.07 1,401,922,307.62 13,882,931.22 4,195,686,980.06 3,496,038,057.30

สหกรณการเกษตรบางละมุง จํากัด 31 ม.ีค. 63 980 980 0 A 1 ดําเนินการ 50,383,076.87 62,873,602.00 67,876,804.15 0.00 0.00 2,686,881.58 183,820,364.60 149,116,616.15

สหกรณการเกษตรบอทอง จํากัด 31 ม.ีค. 63 299 285 14 C 1 ดําเนินการ 4,008,920.93 6,833,000.00 1,519,908.00 0.00 0.00 0.00 12,361,828.93 8,804,475.28

สหกรณการเกษตรบานบึง จํากัด  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณการเกษตรพนัสนิคม จํากัด 31 ม.ีค. 63 536 536 0 A 1 ดําเนินการ 13,762,660.00 32,802,174.00 150,154,449.82 0.00 0.00 10,580,165.68 207,299,449.50 253,834,960.23

สหกรณการเกษตรศรีราชา จํากัด (กําไรกอนหนานี้ใชปบัญชี 59) 31 ม.ีค. 59 387 387 0  - 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณการเกษตรสัตหีบ จํากัด 31 ม.ีค. 63 1,407 1,267 140 A 1 ดําเนินการ 19,266,341.44 33,739,341.20 2,456,723.00 0.00 0.00 0.00 55,462,405.64 54,930,706.06

สหกรณการเกษตรหนองใหญ จํากัด (กําไรใชปบัญชี 61) 30 ม.ิย. 61  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,231.00

สหกรณการเกษตรเมืองชลบุรี จํากัด 31 ม.ีค. 63 680 680 0 A 1 ดําเนินการ 18,018,916.61 18,535,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,554,416.61 59,759,450.42

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ชลบุรี จํากัด 31 ม.ีค. 63 14,622 14,622 0 C 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 52,423,249.73 183,413,994.88 0.00 17,843.96 235,855,088.57 159,583,792.54

สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด 31 ม.ีค. 63 875 832 43 A 1 ดําเนินการ 0.00 0.00 6,456,711.41 433,351,327.08 453,076,003.16 0.00 892,884,041.65 970,892,789.71

สหกรณกองทุนสวนยางอําเภอบอทอง จํากัด 28 ก.พ. 62 1,575 1,575 0 F 2 ดําเนินการ 2,973,253.85 0.00 851,152.54 733,672,812.61 874,240,900.14 0.00 1,611,738,119.14 1,051,975,181.08

สหกรณโคนมบานบึง จํากัด 31 ธ.ค. 62 100 100 0 A 1 ดําเนินการ 0.00 1,900,500.00 51,876,912.05 45,233,182.50 53,591,699.82 141,990.00 152,744,284.37 159,417,335.63

สหกรณการปศุสัตวชลบุรี จํากัด  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00

สหกรณผูเลี้ยงสุกรชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 132 132 0 C 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 32,328,957.00 0.00 0.00 455,050.00 32,784,007.00 25,958,053.00

สหกรณผูเลี้ยงไกไขชลบุรี จํากัด ปบัญชี 62 30 ก.ย. 62 86 86 0 B 2 ดําเนินการ 67,364.62 0.00 20,933,746.50 26,900.00 21,013,704.50 0.00 42,041,715.62 28,393,956.20

สหกรณผูปลูกออยและปาลมน้ํามันจังหวัดชลบุรี จํากัด 31 พ.ค. 62 611 611 0 F 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 944,380.00 98,629,142.00 0.00 0.00 99,573,522.00 95,896,533.00

สหกรณการเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ จํากัด 31 ต.ค. 62 111 111 0 F 2 ดําเนินการ 15,196.43 593,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608,696.43 0.00

สหกรณผูปลูกปาลมน้ํามันภาคตะวันออก จํากัด 30 พ.ย. 62 632 632 0 B 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 1,085,110.00 628,176,137.00 0.00 0.00 629,261,247.00 475,438,361.00

สหกรณการเกษตรสามตําบลรวมใจพัฒนา จํากัด  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00

สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด ปดบัญชีไมได 31 ธ.ค. 61 47 47 0 F 2 ดําเนินการ 41,000.00 0.00 30,189.00 314,949.00 0.00 0.00 386,138.00 335,819.00

สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินอําเภอบอทอง (คทช.) จํากัด  31 ธ.ค.ทุกป 38 38 0 F 2 ดําเนินการ 11,954.00 0.00 24,681.00 2,274,020.00 0.00 1,000.00 2,311,655.00 1,523,797.00

สหกรณประมง รวม 522 522 0 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 74,785.00

สหกรณประมงชลบุรี จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี ลว. 23 ม.ิย. 60)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณประมงคุมครอง จํากัด 30 ม.ิย. 63 424 424 0 F 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,785.00

สหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 98 98 0 F 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

สหกรณนิคม รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมมี 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณออมทรัพย รวม 89,336 80,961 8,375 7,247,717,922.72 20,758,194,250.13 0.00 0.00 0.00 24,000.00 28,005,936,172.85 32,365,526,858.40

สหกรณออมทรัพยครูเอกชนจังหวัดชลบุรี จํากัด (ปดบัญชีไมได) 31 ธ.ค. 62 265 265 0  - 3 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 30 พ.ย. 62 12,239 11,809 430 A 1 ดําเนินการ 1,786,508,497.49 3,077,060,967.55 0.00 0.00 0.00 0.00 4,863,569,465.04 7,142,198,665.08

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 จํากัด 30 ก.ย. 62 257 257 0 B 1 ดําเนินการ 3,840,000.00 51,948,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,788,000.00 45,861,588.24

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จํากัด 30 ก.ย. 62 2,733 2,724 9 A 2 ดําเนินการ 182,581,869.84 572,696,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755,277,945.84 822,780,137.27

สหกรณออมทรัพยศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 2 จํากัด 31 ธ.ค. 62 708 708 0 A 2 ดําเนินการ 2,041,929.65 22,281,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,323,569.65 16,592,872.23

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 1 จํากัด 30 ก.ย. 62 793 793 0 A 1 ดําเนินการ 9,544,842.89 44,078,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,622,842.89 58,205,212.04

สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด 30 ก.ย. 63 15,654 14,072 1,582 A 1 ดําเนินการ 953,325,988.98 3,045,050,008.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3,998,375,997.11 4,772,736,664.86

สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 30 ก.ย. 62 6,173 5,424 749 A 1 ดําเนินการ 342,562,823.95 1,012,013,073.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354,575,897.45 1,897,728,591.30

สหกรณออมทรัพยทหารเสือ จํากัด 30 ก.ย. 63 249 249 0 B 2 ดําเนินการ 269,028.35 19,628,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,897,772.35 15,157,857.15

สหกรณออมทรัพยมณฑลทหารบกที่ 14 จํากัด 31 ส.ค. 63 527 527 0 B 1 ดําเนินการ 45,759,709.27 38,223,430.86 0.00 0.00 0.00 0.00 83,983,140.13 146,053,830.83

สหกรณออมทรัพย ร.21 พัน3 รอ. จํากัด 30 ก.ย. 62 260 260 0 B 1 ดําเนินการ 10,852,737.01 22,198,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,050,737.01 36,469,943.89

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 30 ก.ย. 63 12,600 9,997 2,603 A 1 ดําเนินการ 1,078,626,876.68 2,099,770,027.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3,178,396,903.81 3,586,285,084.87

สหกรณออมทรัพย ป.พัน.21 รอ. จํากัด 31 ม.ค. 63 560 188 372 A 1 ดําเนินการ 11,460,492.18 27,593,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,053,557.18 37,611,734.17

สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด 30 ก.ย. 62 6,248 4,909 1,339 A 2 ดําเนินการ 923,250,567.45 1,387,651,628.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2,310,902,195.79 2,157,042,615.16

สหกรณออมทรัพยกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองคฯ จํากัด 31 ส.ค. 62 204 204 0 B 1 ดําเนินการ 6,457,567.03 24,575,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,032,567.03 43,273,551.63

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชลบุรี จํากัด 30 ก.ย. 63 2,180 2,179 1 A 1 ดําเนินการ 88,179,430.40 557,673,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 645,852,486.40 497,050,985.60

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 3,166 2,401 765 A 1 ดําเนินการ 436,254,520.50 410,646,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846,901,432.50 803,624,885.49

สหกรณออมทรัพย มิตซูบิชิมอเตอรส ประเทศไทย จํากัด 31 ธ.ค. 62 4,069 3,747 322 A 1 ดําเนินการ 273,226,697.73 592,829,757.87 0.00 0.00 0.00 24,000.00 866,080,455.60 976,753,977.02

สหกรณออมทรัพยบริษัทอาหารสยาม (มหาชน) จํากัด 31 ธ.ค. 62 767 767 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 101,049,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,049,319.00 96,664,171.00

สมาชิก
สามัญ

สมาชิก
สมทบ

ระดับชั้น
สหกรณ
ป 2563

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบริการ  (บาท)

รวมปริมาณธุรกิจปลาสุด (พ.ศ. 
2563)รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย รวบรวมผลผลิต บริการและอื่น ๆแปรรูปผลผลิต

ผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบปบัญชีลาสุด ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี

สหกรณ ปบัญชี

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด

ผลการจัด
มาตรฐาน
 ประจําป
 2563

สถานะสหกรณ
ปริมาณธุรกิจปบัญชีกอนหนา 

(พ.ศ. 2562)



(คน)
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ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบริการ  (บาท)

รวมปริมาณธุรกิจปลาสุด (พ.ศ. 
2563)รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย รวบรวมผลผลิต บริการและอื่น ๆแปรรูปผลผลิต

สหกรณ ปบัญชี

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด

ผลการจัด
มาตรฐาน
 ประจําป
 2563

สถานะสหกรณ
ปริมาณธุรกิจปบัญชีกอนหนา 

(พ.ศ. 2562)

สหกรณออมทรัพยไทยออยล จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,842 1,806 36 A 1 ดําเนินการ 237,767,003.84 4,876,728,832.16 0.00 0.00 0.00 0.00 5,114,495,836.00 5,030,682,307.99

สหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด 30 ก.ย. 62 5,128 5,124 4 A 1 ดําเนินการ 615,503,596.72 1,234,362,413.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849,866,010.48 2,097,465,646.53

สหกรณออมทรัพยพยัคฆนอย จํากัด 31 ส.ค. 63 266 266 0 B 2 ดําเนินการ 24,291.44 17,893,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,917,516.44 16,273,925.67

สหกรณออมทรัพยผูผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,416 1,314 102 A 1 ดําเนินการ 93,538,471.17 139,779,733.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,318,204.17 187,518,975.40

สหกรณออมทรัพยพนักงานฟูจิตสึ เจเนอรัล จํากัด 31 ม.ีค. 63 485 485 0 A 1 ดําเนินการ 8,479,125.60 44,038,035.06 0.00 0.00 0.00 0.00 52,517,160.66 46,693,421.64

สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร เอเซีย จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,192 1,192 0 A 1 ดําเนินการ 47,921,183.70 182,608,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,529,420.70 312,195,771.53

สหกรณออมทรัพยพนักงานพีคิว เคมิคอลล (ประเทศไทย) จํากัด 30 ก.ย. 62 29 29 0 A 1 ดําเนินการ 0.00 2,636,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,636,744.00 5,294,474.07

สหกรณออมทรัพยพนักงานไลออน(ประเทศไทย)และในเครือ จํากัด 30 ก.ย. 62 1,462 1,462 0 A 1 ดําเนินการ 51,553,306.25 92,539,229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,092,535.25 140,157,548.10

สหกรณออมทรัพยดรายคัลเลอร แปซิฟค จํากัด 30 ม.ิย. 63 106 106 0 C 1 ดําเนินการ 386,524.38 41,737,789.97 0.00 0.00 0.00 0.00 42,124,314.35 24,838,060.95

สหกรณออมทรัพย อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด 31 ธ.ค. 62 243 243 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 30,229,125.18 0.00 0.00 0.00 0.00 30,229,125.18 30,860,795.93

สหกรณออมทรัพยสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,853 1,853 0 A 1 ดําเนินการ 27,535,342.11 415,293,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,829,294.11 617,096,162.70

สหกรณออมทรัพย รามา ชูส อินดัสตรีส จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี  ลว. 6 ก.พ. 63) 31-ธ.ค.-59  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณออมทรัพยพนักงาน ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิรค จํากัด 31 ต.ค. 62 493 493 0 C 2 ดําเนินการ 0.00 14,925,940.79 0.00 0.00 0.00 0.00 14,925,940.79 13,856,788.78

สหกรณออมทรัพยบริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร จํากัด 31 ธ.ค. 62 308 308 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 29,918,173.67 0.00 0.00 0.00 0.00 29,918,173.67 27,297,265.33

สหกรณออมทรัพย ซียูอีแอล และ ยูนิไทย ชิปยารดฯ จํากัด 31 พ.ค. 63 611 611 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 63,037,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,037,434.00 96,833,566.00

สหกรณออมทรัพย คอบรา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 30 ม.ิย. 63 620 620 0 A 1 ดําเนินการ 2,487,732.83 150,322,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,810,241.83 263,040,148.88

สหกรณออมทรัพย อาจีกาวา แอนด เอส ซี ไอ และ ดับบลิว ซี พี จํากัด 31 ธ.ค. 62 171 171 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 6,549,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,549,402.00 10,831,707.00

สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานเอสโซแหงประเทศไทย จํากัด 31 ม.ีค. 63 314 305 9 C 2 ดําเนินการ 0.00 49,535,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,535,823.00 38,808,765.00

สหกรณออมทรัพย ศรีราชาดอทคอม จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี ลว. 29 พ.ย. 62) 30 เม.ย.58  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณออมทรัพย กลุมบริษัทอาปโก จํากัด 31 พ.ค. 63 226 226 0 B 2 ดําเนินการ 1,025,383.08 27,988,641.67 0.00 0.00 0.00 0.00 29,014,024.75 31,288,361.65

สหกรณออมทรัพย ยูนิเวอรแซล โพลีแบค จํากัด 31 ธ.ค. 62 100 100 0 A 1 ดําเนินการ 0.00 6,304,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,304,006.00 9,678,850.00

สหกรณออมทรัพยบริษัท อีแอนดเอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 31 ธ.ค. 62 316 316 0 A 1 ดําเนินการ 0.00 38,329,727.47 0.00 0.00 0.00 0.00 38,329,727.47 54,718,604.00

สหกรณออมทรัพยไทเท็กซ เอเซีย จํากัด 31 ต.ค. 62 216 216 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 19,782,715.95 0.00 0.00 0.00 0.00 19,782,715.95 25,556,514.06

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมทอเหล็ก จํากัด 31 ธ.ค. 62 185 185 0 A 2 ดําเนินการ 6,752,382.20 34,547,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,300,232.20 30,373,455.39

สหกรณออมทรัพยพนักงาน บ.มัลติแบกซ (มหาชน) จํากัด 30 ก.ย. 63 345 345 0 A 1 ดําเนินการ 0.00 46,952,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,952,400.00 29,350,000.00

สหกรณออมทรัพย อูซูอิ จํากัด 31 ธ.ค. 62 477 425 52 B 1 ดําเนินการ 0.00 25,252,640.09 0.00 0.00 0.00 0.00 25,252,640.09 27,489,902.02

สหกรณออมทรัพยพนักงาน บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จํากัด 31 ธ.ค. 62 114 114 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 6,243,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,243,700.00 7,629,376.71

สหกรณออมทรัพย ไทย เซอาห จํากัด 30 ม.ิย. 63 136 136 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 6,159,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,159,500.00 7,086,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงาน บริษัท เเครเท็กซ เอเซีย จํากัด 31 ธ.ค. 62 171 171 0 B 2 ดําเนินการ 0.00 13,083,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,083,100.00 10,527,680.00

สหกรณออมทรัพย เอ็มอารพี รวมใจออม จํากัด 31 ธ.ค. 62 235 235 0 A 1 ดําเนินการ 0.00 28,126,290.98 0.00 0.00 0.00 0.00 28,126,290.98 16,867,735.24

สหกรณออมทรัพยดีเมท จํากัด 30 ม.ิย. 63 87 87 0 C 1 ดําเนินการ 0.00 2,641,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,641,322.00 3,122,680.00

สหกรณออมทรัพย บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จํากัด 31 ธ.ค. 63 213 213 0  - 2 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 0.00 3,679,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,679,052.00 0.00

สหกรณออมทรัพย บริดจสโตน ไทร จํากัด 31 ธ.ค. 63 324 324 0  - 3 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณรานคา รวม 3,556 2,938 618 0.00 0.00 323,313,923.29 0.00 0.00 3,889,609.99 327,203,533.28 446,594,476.67

รานสหกรณกองบัญชาการชวยรบที่ 1 จํากัด 30 ก.ย. 62 688 688 0 A 1 ดําเนินการ 0.00 0.00 11,628,272.84 0.00 0.00 9,493.65 11,637,766.49 9,990,465.47

รานสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 31 ม.ีค. 63)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 1,479,245.71 0.00 0.00 7,621.00 1,486,866.71 3,991,388.70

รานสหกรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 221 208 13 A 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 6,654,534.64 0.00 0.00 0.00 6,654,534.64 4,091,049.00

รานสหกรณไทยออยล จํากัด 30 ก.ย. 62 2,343 1,773 570 A 1 ดําเนินการ 0.00 0.00 300,870,081.41 0.00 0.00 3,425,080.69 304,295,162.10 423,637,320.34

รานสหกรณพนักงานมิตซูบิชิมอเตอรส จํากัด 30 ม.ิย. 63 304 269 35 B 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 2,681,788.69 0.00 0.00 447,414.65 3,129,203.34 4,884,253.16

รานสหกรณภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นชลบุรี จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 4 ก.พ. 63)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบริการ รวม 6,194 6,059 135 3,521,424.17 81,022,808.21 164,768,667.16 0.00 0.00 11,475,149.43 260,788,048.97 224,641,580.18

สหกรณบริการพานทอง จํากัด 31 ธ.ค. 62 454 433 21 B 2 ดําเนินการ 823,653.45 8,628,009.00 603,650.00 0.00 0.00 143,770.00 10,199,082.45 16,835,487.99

สหกรณบริการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 1,586 1,586 0 B 2 ดําเนินการ 0.00 4,995,000.00 1,456,807.00 0.00 0.00 625.00 6,452,432.00 5,644,562.00

สหกรณบริการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จํากัด 28 ก.พ. 62 80 80 0  - 2 หยุดดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบริการเดินรถบางละมุง จํากัด 31 ธ.ค. 62 61 61 0 B 1 ดําเนินการ 102,460.00 1,134,000.00 0.00 0.00 0.00 177,520.00 1,413,980.00 915,100.00

สหกรณเดินรถพัทยา จํากัด 31 ธ.ค. 62 570 570 0 A 2 ดําเนินการ 1,721,776.62 22,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,212,490.00 27,384,266.62 42,965,286.95

สหกรณบริการเดินรถเมืองชลบุรี จํากัด 31 ธ.ค. 62 339 339 0 B 1 ดําเนินการ 230,001.04 12,517,528.57 0.00 0.00 0.00 728,750.00 13,476,279.61 22,980,185.63

สหกรณเดินรถสัตหีบ จํากัด 31 ธ.ค. 62 39 39 0 B 2 ดําเนินการ 0.00 1,220,500.00 0.00 0.00 0.00 172,456.00 1,392,956.00 1,360,750.00
สหกรณบรการศุภนมตหวถนนสระสเหลยมพนสนคม จากด (เลก/ชาระบญช 11 ต.ค. 
62)

 30 ก.ย. 57  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบริการเดินรถชลบุร-ีอางศิลา จํากัด 31 ธ.ค. 62 81 81 0 B 1 ดําเนินการ 200,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 115,350.00 2,115,350.00 2,513,022.77

สหกรณบริการศุภนิมิตบานบึงประชารวมใจ จํากัด 30 ก.ย. 62 345 345 0 F 2 ดําเนินการ 16,376.06 190,056.66 0.00 0.00 0.00 146,100.00 352,532.72 486,034.22

สหกรณบริการศุภนิมิตพานทอง จํากัด 30 ก.ย. 62 642 640 2 F 2 ดําเนินการ 427,154.00 2,731,900.00 1,415,092.00 0.00 0.00 40,306.00 4,614,452.00 5,477,968.00

สหกรณรถตู ตลาดพระพรหม เครือสหพัฒน จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 30 พ.ย. 59)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณเรือทองเที่ยวเมืองพัทยา จํากัด 31 ม.ีค. 63 81 81 0 F 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 157,074,931.88 0.00 0.00 0.00 157,074,931.88 98,013,529.78



(คน)

สมาชิก
สามัญ

สมาชิก
สมทบ

ระดับชั้น
สหกรณ
ป 2563

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบริการ  (บาท)

รวมปริมาณธุรกิจปลาสุด (พ.ศ. 
2563)รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย รวบรวมผลผลิต บริการและอื่น ๆแปรรูปผลผลิต

สหกรณ ปบัญชี

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด

ผลการจัด
มาตรฐาน
 ประจําป
 2563

สถานะสหกรณ
ปริมาณธุรกิจปบัญชีกอนหนา 

(พ.ศ. 2562)

สหกรณบริการหมูบานเซ็นทรัลปารค 3 จํากัด 31 ธ.ค. 62 43 43 0 B 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638,400.00 638,400.00 727,419.78

สหกรณที่อยูอาศัยจังหวัดชลบุรี จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 16 ก.ย. 57)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00

สหกรณบริการพันธมิตรแมพิมพไทย จํากัด 31 ธ.ค. 62 121 121 0 F 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 756,500.00 0.00 0.00 10,000.00 766,500.00 496,210.13

สหกรณเดินรถบานเกาะลาน จํากัด 31 ม.ีค. 63 33 33 0 A 1 ดําเนินการ 0.00 1,450,000.00 2,371,041.45 0.00 0.00 363,264.00 4,184,305.45 3,991,150.98

สหกรณหมูบานกรีนวิลลบีช จํากัด 31 ธ.ค. 62 31 31 0 C 1 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,300.05 540,300.05 482,000.00

สหกรณแท็กซี่พัฒนาบอทอง จํากัด 31 ธ.ค. 62 206 174 32 B 2 ดําเนินการ 0.00 6,732,886.98 0.00 0.00 0.00 1,513,000.00 8,245,886.98 4,637,482.56

สหกรณบริการรวมใจหมูบานเซ็นทรัลปารค 4 เฟส 2 จํากัด 31 ธ.ค. 62 24 24 0 F 1 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964,700.00 964,700.00 880,870.00

สหกรณหมูบานแกรนดพารควิลล จํากัด 30 พ.ย. 62 98 98 0 B 1 ดําเนินการ 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642,991.00 642,994.00 755,385.60

สหกรณ เคหสถาน บานมั่นคงเขานอยพัทยา จํากัด 31 ต.ค. 62 305 304 1 B 2 ดําเนินการ 0.00 5,507,367.00 0.00 0.00 0.00 568,500.00 6,075,867.00 837,294.00

สหกรณแท็กซี่โลมา พัทยา จํากัด 31 ธ.ค. 62 175 96 79 C 2 ดําเนินการ 0.00 11,665,560.00 1,090,644.83 0.00 0.00 987,293.00 13,743,497.83 13,747,234.53

สหกรณเคหสถานบานมั่นคงโชคดีพัฒนา จํากัด 31 ต.ค. 62 116 116 0 F 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,320.00 40,320.00 292,017.00

สหกรณบริการเกาะสีชัง จํากัด (เลิก 11 พ.ย. 63) 30 ก.ย. 57 317 317 0  - 3 หยุดดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณกสิกรรมวิถีมาบเอื้อง จํากัด 30 ก.ย. 62 29 29 0 B 1 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293,514.38 293,514.38 190,588.26

สหกรณบริการหมูบานเซ็นทรัลปารค 5 จํากัด (ปดบัญชีไมได) 30 ก.ย. 59 42 42 0 F 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,500.00 175,500.00 412,000.00

สหกรณบริการจังหวัดชลบุรี จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 6 ก.พ. 63)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบานมั่นคงเกาะสีชัง จํากัด 30 ก.ย. 63 86 86 0  - 3 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณบริการ สงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จํากัด  31 ต.ค. 63 34 34 0  - 3 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณเคหสถานบานมั่นคงพลูตาหลวง จํากัด  31 ม.ีค. 63 256 256 0  - 3 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณเครดิตยูเนียน รวม 1,724 1,722 2 239,024.14 160,737,010.92 0.00 0.00 0.00 0.00 160,976,035.06 167,426,040.78

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพนัสนิคม จํากัด (ไมสามารถทํางบทดลองได) 31 ธ.ค. 63 125 125 0 F 2 ดําเนินการ 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 160,000.00

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศรีราชา จํากัด (เลิก/ชําระบัญชี 21 พ.ย. 61)  - 4 *เลิกสหกรณ/ชําระบัญชี 0.00 0.00

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามแซ็กเซิล จํากัด 31 ธ.ค. 62 140 140 0 A 1 ดําเนินการ 58,623.29 25,397,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,455,623.29 35,958,858.08

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามริคเกนอินดัสเตรี้ยล จํากัด 31 ต.ค. 62 222 222 0 B 2 ดําเนินการ 0.00 28,851,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,851,900.00 27,177,050.00

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามอะไหล จํากัด 31 ธ.ค. 62 568 566 2 B 2 ดําเนินการ 0.00 82,033,014.87 0.00 0.00 0.00 0.00 82,033,014.87 91,491,073.70

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยนิปปอน เซอิกิ จํากัด (จัดตั้งใหม) 31 ธ.ค. 62 553 553 0  - 2 ดําเนินการ 180,400.85 24,355,096.05 0.00 0.00 0.00 0.00 24,535,496.90 12,639,059.00

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพัทยา จํากัด 30 ม.ิย. 63 116 116 0  - 2 ตั้งใหมไมครบ 2 ปบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จํานวนกลุมเกษตรกรและจํานวนสมาชิกกลุมเกษตรกร

รวมสมาชิกทั้งหมด สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ

(แหง) (คน) (คน) (คน)

1. กลุมเกษตรกรทํานา 7 506 506 0

2. กลุมเกษตรกรทําสวน 1 40 40 0

3. กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 1 55 55 0

4. กลุมเกษตรกรทําไร 8 486 486 0

5. กลุมเกษตรกรทําประมง 9 883 883 0

6. กลุมเกษตรกรอื่น ๆ (ระบ)ุ……… 0 0 0 0

รวม 26 1,970 1,970 0

ปริมาณธุรกิจของกลุมเกษตรกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(แหง)

1. กลุมเกษตรกรทํานา 7 0.00 5,133,000.00 371,225.00 470,272.00 0.00 0.00 5,974,497.00

2. กลุมเกษตรกรทําสวน 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. กลุมเกษตรกรทําไร 8 0.00 1,771,000.00 7,310.00 0.00 0.00 0.00 1,778,310.00

5. กลุมเกษตรกรทําประมง 9 0.00 0.00 18,749,294.37 0.00 0.00 1,217,641.00 19,966,935.37

6. กลุมเกษตรกรอื่น ๆ (ระบ)ุ……… 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 26 0.00 6,904,000.00 19,127,829.37 470,272.00 0.00 1,217,641.00 27,719,742.37

รวบรวมผลผลิต บริการและอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น

ประเภทกลุมเกษตรกร

ประเภทกลุมเกษตรกร
รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย

ปริมาณธุรกิจ

ของกลุม

เกษตรกร

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบริการ  (บาท)

จํานวนสมาชิกจํานวนกลุม

เกษตรกร

แปรรูปผลผลิต



ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร

จํานวนกลุมเกษตรกร กําไร จํานวนกลุมเกษตรกร ขาดทุน

(แหง) (บาท) (บาท) (แหง) (บาท) (แหง) (บาท) (บาท)

1. กลุมเกษตรกรทํานา 7 2,381,847.14 2,045,920.83 7            335,926.31 0 0 335,926.31

2. กลุมเกษตรกรทําสวน 1 76,313.22 7,600.00 1              68,713.22 0 0 68,713.22

3. กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 1 52,647.63 11,669.00 1              40,978.63 0 0 40,978.63

4. กลุมเกษตรกรทําไร 8 451,403.16 114,237.93 8            337,165.23 0 0 337,165.23

5. กลุมเกษตรกรทําประมง 9 24,510,313.55 24,204,838.67 5            705,815.00 4            400,340.12 305,474.88

6. กลุมเกษตรกรอื่น ๆ (ระบ)ุ 0 0.00 0.00 0                           -   0 0 0

รวมทั้งสิ้น 26 27,472,524.70 26,384,266.43 22        1,488,598.39 4 400,340.12 1,088,258.27

ประเภทกลุมเกษตรกร

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในภาพรวม

ผลการดําเนินงานในภาพรวม

กลุมเกษตรกรที่มีผลกําไรจํานวนกลุม

เกษตรกร
รายได คาใชจาย

กลุมเกษตรกรที่ขาดทุน

การดําเนินงานมีผลกําไร (ขาดทุน)

ผลการดําเนินงานปลาสุดที่มีการปดบัญชีในปงบประมาณ พ.ศ. 2563



(คน)

หนี้สิน ทุนของกลุมเกษตรกร

กลุมเกษตรกร รวม 1,970 9,157,600.00 40,921,328.29 5,758,208.63 35,163,119.66 27,472,524.70 26,384,266.43 1,088,258.27 2,212,929.93

กลุมเกษตรกรทํานา รวม 506 3,636,650.00 8,577,909.10 1,632,892.08 6,945,017.02 2,381,847.14 2,045,920.83 335,926.31 378,710.77

กลุมเกษตรกรทํานาโคกเพลาะ 31-มี.ค.-63 59 ผาน 2 ดําเนินการ 15,000.00 546,820.15 0.00 546,820.15 26,622.24 13,505.31 13,116.93 8,298.34

กลุมเกษตรกรทํานาทุงขวาง 31-มี.ค.-63 49 ผาน 2 ดําเนินการ 332,600.00 919,721.91 0.00 919,721.91 48,832.29 17,191.00 31,641.29 36,664.84

กลุมเกษตรกรทํานานาปา (เมืองชลบุร)ี 31-มี.ค.-63 189 ผาน 2 ดําเนินงาน 2,510,400.00 3,354,311.65 21,200.00 3,333,111.65 291,745.60 143,095.77 148,649.83 183,333.03

กลุมเกษตรกรทํานามาบโปง 31-มี.ค.-63 40 ผาน 2 ดําเนินการ 45,550.00 1,248,753.16 854,611.95 394,141.21 1,183,333.10 1,154,982.05 28,351.05 37,396.80

กลุมเกษตรกรทํานาวัดโบสถ 31-มี.ค.-63 54 ผาน 2 ดําเนินการ 74,650.00 540,350.83 110,400.00 429,950.83 696,323.02 684,920.00 11,403.02 9,182.69

กลุมเกษตรกรทํานาวัดหลวง 31-มี.ค.-63 62 ผาน 2 ดําเนินการ 198,900.00 1,111,971.81 646,680.13 465,291.68 44,889.23 11,876.70 33,012.53 32,949.41

กลุมเกษตรกรทํานาหนองซ้ําซาก 31-มี.ค.-63 53 ผาน 2 ดําเนินการ 459,550.00 855,979.59 0.00 855,979.59 90,101.66 20,350.00 69,751.66 70,885.66

กลุมเกษตรทํานาหนองร*ี เลิก/ชําระบัญชี

กลุมเกษตรกรทําสวน รวม 40 588,550.00 1,375,195.26 7,120.00 1,368,075.26 76,313.22 7,600.00 68,713.22 72,753.62

กลุมเกษตรกรทําสวนศรีราชา 31-ก.ค.-63 40 ผาน 2 ดําเนินการ 588,550.00 1,375,195.26 7,120.00 1,368,075.26 76,313.22 7,600.00 68,713.22 72,753.62

กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว รวม 55 89,300.00 102,960.00 0.00 102,960.00 52,647.63 11,669.00 40,978.63 38,539.80

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําบานหัวไผ 30-ก.ย.-62 55 ผาน 2 ดําเนินการ 89,300.00 102,960.00 0.00 102,960.00 52,647.63 11,669.00 40,978.63 38,539.80

กลุมเกษตรกรทําไร รวม 486 3,093,150.00 9,685,386.10 2,938,160.53 6,747,225.57 451,403.16 114,237.93 337,165.23 318,670.60

กลุมเกษตรกรทําไรเกษตรสุวรรณ 31-ม.ีค.-63 132 ผาน 2 ดําเนินการ 172,750.00 1,972,910.38 1,530,279.84 442,630.54 66,184.43 19,800.00 46,384.43 47,781.43

กลุมเกษตรกรทําไรเขาไมแกว 31-ม.ีค.-63 52 ผาน 2 ดําเนินการ 766,300.00 1,344,065.56 288,896.46 1,055,169.10 37,145.72 32,125.11 5,020.61 22,182.78

กลุมเกษตรกรทําไรบางละมุง 31-ม.ีค.-63 61 ผาน 2 ดําเนินการ 1,470,350.00 2,875,265.17 878,164.08 1,997,101.09 155,451.43 8,380.00 147,071.43 139,804.11

กลุมเกษตรกรทําไรบานบึง 31-ม.ีค.-63 41 ผาน 2 ดําเนินการ 74,250.00 609,127.71 0.00 609,127.71 24,471.99 9,277.00 15,194.99 5,185.01

กลุมเกษตรกรทําไรบึง 31-ม.ีค.-63 42 ผาน 2 ดําเนินการ 215,600.00 515,807.69 9,819.30 505,988.39 57,207.97 19,049.82 38,158.15 32,169.79

กลุมเกษตรกรทําไรหนองขยาด 31-ม.ีค.-63 69 ผาน 2 ดําเนินการ 193,850.00 534,268.01 30,649.27 503,618.74 32,835.40 7,186.00 25,649.40 22,319.48

กลุมเกษตรกรทําไรหนองรี 31-ม.ีค.-63 38 ผาน 2 ดําเนินการ 64,200.00 168,304.09 30,787.93 137,516.16 13,938.90 750.00 13,188.90 6,906.88

กลุมเกษตรกรทําไรหนองหงษ 31-ม.ีค.-63 51 ผาน 2 ดําเนินการ 135,850.00 1,665,637.49 169,563.65 1,496,073.84 64,167.32 17,670.00 46,497.32 42,321.12

กลุมเกษตรกรทําประมง รวม 883 1,749,950.00 21,179,877.83 1,180,036.02 19,999,841.81 24,510,313.55 24,204,838.67 305,474.88 1,404,255.14

กลุมเกษตรกรทําประมงทาเทววงษ (ปดบัญชีไมได) 31 ธ.ค. 60 103 ไมผาน 3 ดําเนินงาน 571,900.00 3,759,589.00 13,429.15 3,746,159.85 17,978,482.11 17,627,662.94 350,819.17 1,358,104.04

กลุมเกษตรกรทําประมงทุงสุขลา 30 ก.ย. 62 72 ไมผาน 2 ดําเนินการ 63,000.00 293,120.83 24,206.81 268,914.02 495,434.58 706,427.78 -210,993.20 -123,752.19

กลุมเกษตรกรทําประมงบางพระ 30 ก.ย. 62 82 ผาน 2 ดําเนินการ 188,700.00 493,293.67 38,336.04 454,957.63 109,400.47 32,065.00 77,335.47 86,380.44

กลุมเกษตรกรทําประมงบางเสร 30 ก.ย. 62 96 ผาน 2 ดําเนินการ 149,750.00 6,529,896.82 1,074,064.02 5,455,832.80 5,561,982.90 5,318,973.61 243,009.29 269,802.30

กลุมเกษตรกรทําประมงมะขามหยง 30 ก.ย. 63 51 ผาน 2 ดําเนินการ 144,100.00 936,084.61 0.00 936,084.61 45,733.76 48,609.50 -2,875.74 6,005.93

กลุมเกษตรกรทําประมงอางศิลา 30 ก.ย. 63 107 ไมผาน 2 ดําเนินการ 198,100.00 8,355,204.38 0.00 8,355,204.38 229,722.67 338,886.79 -109,164.12 -89,693.49

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําบางปลาสรอย 31 ธ.ค. 62 83 ผาน 2 ดําเนินการ 49,000.00 408,547.63 30,000.00 378,547.63 81,598.75 52,703.05 28,895.70 -7,913.93

กลุมเกษตรกร
สินทรัพย

ปบัญชี

ผลการจัด
มาตรฐาน 
ประจําป 
2563

จํานวน
สมาชิก สถานะกลุมเกษตรกร

ระดับชั้น
กลุม

เกษตรกร
ป 2563

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ในรอบปบัญชีลาสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี

รายได คาใชจาย
กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีกอนหนา

สถานะทั่วไปของกลุมเกษตรกร ปลาสุดที่มีการปดบัญชีในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 (บาท)

กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีลาสุด
ทุนดําเนินงาน

ทุนเรือนหุน



(คน)

หนี้สิน ทุนของกลุมเกษตรกร

กลุมเกษตรกร
สินทรัพย

ปบัญชี

ผลการจัด
มาตรฐาน 
ประจําป 
2563

จํานวน
สมาชิก สถานะกลุมเกษตรกร

ระดับชั้น
กลุม

เกษตรกร
ป 2563

รายได คาใชจาย
กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีกอนหนา

สถานะทั่วไปของกลุมเกษตรกร ปลาสุดที่มีการปดบัญชีในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 (บาท)

กําไร/(ขาดทุน) ปบัญชีลาสุด
ทุนดําเนินงาน

ทุนเรือนหุน

กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปากคลองโรง
นาค (เมืองชลบุร)ี

30-ก.ย.-60 86
ไมนํามาจัด
มาตรฐาน 2

หยุดดําเนินการ 72,000.00 12,055.68 0.00 12,055.68
32.94 77,340.00 -77,307.06 59.83

กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอางศิลา 30 ก.ย. 63 203 ผาน 2 ดําเนินการ 313,400.00 392,085.21 0.00 392,085.21 7,925.37 2,170.00 5,755.37 -94,737.79

กลุมเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ)……… รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
กลุมเกษตรทํานาหนองร*ี  สถานะเปนถอนชื่อ ตามคําสั่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดชลบุรี ที่ (ชบ) 1/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563



(คน)

กลุมเกษตรกร รวม 1,970 0.00 6,904,000.00 19,127,829.37 470,272.00 0.00 1,217,641.00 27,719,742.37 47,525,407.14

กลุมเกษตรกรทํานา รวม 506 0.00 5,133,000.00 371,225.00 470,272.00 0.00 0.00 5,974,497.00 8,484,550.00

กลุมเกษตรกรทํานาโคกเพลาะ 31-มี.ค.-63 59 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440,000.00 390,000.00

กลุมเกษตรกรทํานาทุงขวาง 31-มี.ค.-63 49 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 742,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742,000.00 672,000.00

กลุมเกษตรกรทํานานาปา (เมืองชลบุร)ี 31-มี.ค.-63 189 ผาน 2 ดําเนินงาน 0.00 2,224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,224,000.00 3,442,000.00

กลุมเกษตรกรทํานามาบโปง 31-มี.ค.-63 40 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 470,272.00 0.00 0.00 470,272.00 1,565,900.00

กลุมเกษตรกรทํานาวัดโบสถ 31-มี.ค.-63 54 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 371,225.00 0.00 0.00 0.00 371,225.00 678,650.00

กลุมเกษตรกรทํานาวัดหลวง 31-มี.ค.-63 62 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930,000.00 1,000,000.00

กลุมเกษตรกรทํานาหนองซ้ําซาก 31-มี.ค.-63 53 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 797,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797,000.00 736,000.00

กลุมเกษตรทํานาหนองร*ี เลิก/ชําระบัญชี

กลุมเกษตรกรทําสวน รวม 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00

กลุมเกษตรกรทําสวนศรีราชา 31-ก.ค.-63 40 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00

กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว รวม 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําบานหัวไผ 30-ก.ย.-62 55 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00

กลุมเกษตรกรทําไร รวม 486 0.00 1,771,000.00 7,310.00 0.00 0.00 0.00 1,778,310.00 29,226,153.14

กลุมเกษตรกรทําไรเกษตรสุวรรณ 31-ม.ีค.-63 132 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 385,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,000.00 171,000.00

กลุมเกษตรกรทําไรเขาไมแกว 31-ม.ีค.-63 52 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835,800.00

กลุมเกษตรกรทําไรบางละมุง 31-ม.ีค.-63 61 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 435,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,000.00 57,313.02

กลุมเกษตรกรทําไรบานบึง 31-ม.ีค.-63 41 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,000.00 1,160,000.00

กลุมเกษตรกรทําไรบึง 31-ม.ีค.-63 42 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 7,310.00 0.00 0.00 0.00 7,310.00 22,226,796.00

กลุมเกษตรกรทําไรหนองขยาด 31-ม.ีค.-63 69 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 166,666.00

กลุมเกษตรกรทําไรหนองรี 31-ม.ีค.-63 38 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 129,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,000.00 78,000.00

กลุมเกษตรกรทําไรหนองหงษ 31-ม.ีค.-63 51 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 382,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382,000.00 4,530,578.12

กลุมเกษตรกรทําประมง รวม 883 0.00 0.00 18,749,294.37 0.00 0.00 1,217,641.00 19,966,935.37 6,414,704.00

กลุมเกษตรกรทําประมงทาเทววงษ (ปดบัญชีไมได) 31 ธ.ค. 60 103 ไมผาน 3 ดําเนินงาน 0.00 0.00 14,793,716.00 0.00 0.00 0.00 14,793,716.00 1,885,000.00

กลุมเกษตรกรทําประมงทุงสุขลา 30 ก.ย. 62 72 ไมผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,257.00 17,257.00 760,000.00

กลุมเกษตรกรทําประมงบางพระ 30 ก.ย. 62 82 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 82,500.00 85,500.00 1,490,000.00

กลุมเกษตรกรทําประมงบางเสร 30 ก.ย. 62 96 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 3,923,428.37 0.00 0.00 1,077,334.00 5,000,762.37 390,000.00

กลุมเกษตรกรทําประมงมะขามหยง 30 ก.ย. 63 51 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 750,000.00

กลุมเกษตรกรทําประมงอางศิลา 30 ก.ย. 63 107 ไมผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,754.00

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําบางปลาสรอย 31 ธ.ค. 62 83 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 29,150.00 0.00 0.00 21,650.00 50,800.00 46,150.00

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ในรอบปบัญชีลาสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี

ปริมาณธุรกิจปบัญชีกอนหนา 
(พ.ศ. 2562)รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย รวบรวมผลผลิต บริการและอื่น ๆ

รวมปริมาณธุรกิจปลาสุด (พ.ศ. 2563)กลุมเกษตรกร

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบริการ  (บาท)

ปบัญชี

ผลการจัด
มาตรฐาน 
ประจําป 
2563

จํานวน
สมาชิก สถานะกลุมเกษตรกร

แปรรูปผลผลิต

ระดับชั้น
กลุม

เกษตรกร
ป 2563



(คน)

ปริมาณธุรกิจปบัญชีกอนหนา 
(พ.ศ. 2562)รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย รวบรวมผลผลิต บริการและอื่น ๆ

รวมปริมาณธุรกิจปลาสุด (พ.ศ. 2563)กลุมเกษตรกร

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบริการ  (บาท)

ปบัญชี

ผลการจัด
มาตรฐาน 
ประจําป 
2563

จํานวน
สมาชิก สถานะกลุมเกษตรกร

แปรรูปผลผลิต

ระดับชั้น
กลุม

เกษตรกร
ป 2563

กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปากคลองโรง
นาค (เมืองชลบุร)ี

30-ก.ย.-60 86
ไมนํามาจัด
มาตรฐาน 2

หยุดดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00

กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอางศิลา 30 ก.ย. 63 203 ผาน 2 ดําเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 6,900.00 867,800.00

กลุมเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ)……… รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
กลุมเกษตรทํานาหนองร*ี  สถานะเปนถอนชื่อ ตามคําสั่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดชลบุรี ที่ (ชบ) 1/2563 ลงวันที่ 24 
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กรมสงเสริมสหกรณ,กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน,2563   
กรมสงเสริมสหกรณ,แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําป,2563 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ,การดําเนินงานในรอบป 2563 
กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ,การดําเนินงานในรอบป 2563 
กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ,การดําเนินงานในรอบป 2563 
กลุมตรวจการสหกรณ,การดําเนินงานในรอบป 2563 
กลุมเกษตรกรทําไรหนองรี, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําประมงอางศิลา, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําประมงมะขามหยง, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปากคลองโรงนาค, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอางศิลา, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําบางปลาสรอย, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทํานานาปา, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําไรบานบึง, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทํานาหนองซํ้าซาก, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําไรเกษตรสุวรรณ, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําไรหนองขยาด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําไรหนองหงษ, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทํานาโคกเพลาะ, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทํานาทุงขวาง, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทํานาวัดโบสถ, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทํานาวัดหลวง, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทํานามาบโปง, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําบานหัวไผ, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําไรบึง, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําสวนศรีราชา, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําประมงบางพระ, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําประมงทุงศุขลา, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําไรบางละมุง, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําไรเขาไมแกว, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําประมงบางเสร, รายงานประจําป 2562 - 2563 
กลุมเกษตรกรทําประมงทาเทววงษ, รายงานประจําป 2562 - 2563 

ซ่ือตรงตอหนาที่ มีวินัย โปรงใส ไรทุจริต                                                                           สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี 
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ฝายบริหารท่ัวไป,การดําเนินงานในรอบป 2563 
สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณกองทุนสวนยางอําเภอบอทอง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรบอทอง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรบางละมุง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรบานบึง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินอําเภอบอทอง (คทช.) จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรพนัสนิคม จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรเมืองชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรศรีราชา จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรสัตหีบ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณการเกษตรหนองใหญ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณโคนมบานบึง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณผูปลูกปาลมน้ํามันภาคตะวันออก จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณผูปลูกออยและปาลมน้ํามันจังหวัดชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณผูเลี้ยงไกไขชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณผูเลี้ยงสุกรชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณประมงคุมครอง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย กลุมบริษัทอาปโก จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย คอบรา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย ซียูอีแอล และ ยูนิไทย ชิปยารดฯ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย ไทย เซอาห จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย ป.พัน.21 รอ. จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย มิตซูบิชิมอเตอรส ประเทศไทย จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย ยูนิเวอรแซล โพลีแบค จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย ร.21 พัน3 รอ. จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย รามา ชูส อินดัสตรีส จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย ศรีราชาดอทคอม จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานเอสโซแหงประเทศไทย จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย อาจีกาวา แอนด เอส ซี ไอ และ ดับบลวิ ซี พี จํากัด,รายงานประจําป 2562 –  2563 
สหกรณออมทรัพย อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย อูซูอิ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพย เอ็มอารพี รวมใจออม จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
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สหกรณออมทรัพยกรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองคฯ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบท่ี 1 จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยครูเอกชนจังหวัดชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยดรายคัลเลอร แปซิฟค จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยดีเมท จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยทหารเสือ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยไทเท็กซ เอเซีย จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยไทยออยล จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยบริษัท อีแอนดเอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยบริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยบริษัทอาหารสยาม (มหาชน) จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยผูผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จํากัด, รายงานประจําป 2562 –  2563 
สหกรณออมทรัพยพนักงาน ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิรค จํากัด, รายงานประจําป 2562 – 2563 
สหกรณออมทรัพยพนักงาน บ.มัลติแบกซ (มหาชน) จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยพนักงาน บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยพนักงาน บริษัท เเครเท็กซ เอเซีย จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยพนักงานพีคิว เคมิคอลล (ประเทศไทย) จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยพนักงานฟูจิตสึ เจเนอรัล จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยพนักงานไลออน(ประเทศไทย)และในเครือ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยพยัคฆนอย จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยมณฑลทหารบกท่ี 14 จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร เอเซีย จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยโรงเรยีนตํารวจภูธร 2 จํากัด, รายงานประจําป 2562 – 2563 
สหกรณออมทรัพย บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จาํกัด, รายงานประจําป 2563 
สหกรณออมทรัพย บริดจสโตน ไทร จํากัด, รายงานประจาํป 2563  
สหกรณออมทรัพยสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมทอเหล็ก จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 – 2563 
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รานสหกรณกองบัญชาการชวยรบท่ี 1 จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
รานสหกรณไทยออยล จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
รานสหกรณพนักงานมิตซูบิชิมอเตอรส จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
รานสหกรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จํากัด, รายงานประจาํป 2562 - 2563 
สหกรณเดินรถบานเกาะลาน จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณ เคหสถาน บานม่ันคงเขานอยพัทยา จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณกสิกรรมวิถีมาบเอ้ือง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณเคหสถานบานม่ันคงโชคดีพัฒนา จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณเดินรถพัทยา จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณเดินรถสัตหีบ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณแท็กซ่ีพัฒนาบอทอง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณแท็กซ่ีโลมา พัทยา จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการเกาะสีชัง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการจังหวัดชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการเดินรถชลบุรี-อางศิลา จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการเดินรถบางละมุง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการเดินรถเมืองชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการพันธมิตรแมพิมพไทย จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการพานทอง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการรวมใจหมูบานเซ็นทรัลปารค 4 เฟส 2 จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการศุภนิมิตบานบึงประชารวมใจ จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการศุภนิมิตพานทอง จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการหมูบานเซ็นทรัลปารค 3 จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณบริการหมูบานเซ็นทรัลปารค 5 จํากัด, รายงานประจําป 2562 – 2563 
สหกรณบานม่ันคงเกาะสีชัง จํากัด, รายงานประจําป 2563 
สหกรณบริการ สงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จํากัด, รายงานประจําป 2563 
สหกรณเรือทองเท่ียวเมืองพัทยา จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณหมูบานกรีนวิลลบีช จาํกัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณหมูบานแกรนดพารควิลล จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพนัสนิคม จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามแซ็กเซิล จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามริคเกนอินดัสเตรี้ยล จํากัด, รายงานประจําป 2562 - 2563 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามอะไหล จํากัด, รายงานประจําป 2562 – 2563 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยนิปปอน เซอิกิ จํากัด, รายงานประจําป 2562 – 2563 

ซ่ือตรงตอหนาที่ มีวินัย โปรงใส ไรทุจริต                                                                           สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี 



รายงานประจําป 2563 (Annual Report)  | 145 

สหกรณเคหสถานบานม่ันคงพลูตาหลวง จํากัด, รายงานประจาํป 2563 

สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี,รายงานสรุปผลการใชงบประมาณและรายงานการเงิน,2563 

สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี,รายงานขอมูลสถานะสหกรณและกลุมเกษตรกรปริมาณธุรกิจและ 
              ผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร,2563 

http ://web.cpd.go.th/chonburi 
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